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KLEUTERPLEIN | KINDERBOEKENWEEK 2018 | VERHAALBEGRIP

Johannes en de vreemde vogels

Iets nieuws is vaak wel even spannend. Je moet er eerst aan 

wennen. Johannes verhuist van een kooi naar een volière. 

Het wennen gaat sneller dan gedacht: hij voelt zich er al snel thuis. 

Maar dan krijgt hij onverwachts bezoek … De kinderen voorspellen 

wat het verhaal van Johannes zou kunnen zijn, ze luisteren naar het 

verhaal en bekijken de afbeeldingen. Daarna verzinnen ze wat er na 

het open einde nog allemaal gebeurd kan zijn.

Auteur: Mark Haayema  |  Illustrator: Medy Oberendorff  |  Uitgever: Rubinstein

Doel

Verhaalbegrip, mondelinge vaardigheid bevorderen. 

Materialen

• Prentenboek Johannes de parkiet van Mark Haayema

• Werkblad 1A: Vreemde vogels

• Werkblad 1B: Volière

• Een schaar, een doos (ijs)stokjes, lijm

Inleiding

•  Vertel: We gaan luisteren naar het verhaal van Johannes de parkiet en kijken naar de plaatjes. 

Vooraf bedenken we waar het verhaal over gaat. Na afloop praten we over wat we gehoord en 

gezien hebben. En dan bedenken jullie wat er allemaal nog meer gebeurd kan zijn met  

Johannes en de vreemde vogels.

•  Bekijk het boek samen met de kinderen. Bekijk eerst uitgebreid de voor- en de achterkant. 

Wat zien jullie op de voorkant? Wie weet wat voor soort vogel dat is? Bij wie hebben ze thuis ook 

vogels? Of andere huisdieren? Benoem ook de titel, de auteur en de illustrator van het boek. 

Vinden jullie Johannes een goede naam voor een parkiet? Welke naam vinden jullie bij een  

parkiet passen?

•  Laat de eerste vijf afbeeldingen zien: een vliegende papegaai, een kooi op een vensterbank, 

een man die een volière bouwt, een papegaai op een waterbak, en een doos waar  

piep – piep – piep uitkomt. Kunnen de kinderen op basis van de titel en deze afbeeldingen 

voorspellen waar het boek over gaat? Ze mogen hun fantasie alvast even de vrije loop laten.
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Kern 

• Lees het verhaal voor.

• Licht eventueel het woord volière toe: Dat is een mooie, Franse naam voor een grote vogelkooi.

•  Op de voorlaatste pagina ontdekt Johannes dat zijn kooitje openstaat. Vraag: Denken jullie dat 

Gijs het deurtje per ongeluk open heeft laten staan of expres? Waarom denk je dat?

•  Vertel: Deze week, Kinderboekenweek, gaat het over vriendschap. Gaat het verhaal van Johannes 

ook over vriendschap? Waarom (niet)? Waarom vond Johannes het eerst niet leuk in de volière?  

En waarom wil hij op het eind misschien toch zijn kooi uit?

•  Lees de laatste bladzijde nogmaals voor. De tekst begint met de woorden: ‘Zo eindigt dit 

verhaal’. Maar, direct daarna staat er: ‘Het verhaal van Johannes de parkiet gaat nog  

verder. Daar zou je boeken over vol kunnen schrijven.’ En dat is wat de kinderen gaan doen. 

Met behulp van stokpoppen bedenken zij verhalen over Johannes en zijn avonturen met de 

andere vogels uit de volière. 

Afsluiting en verwerking

•  Verdeel de kinderen in tweetallen of in kleine groepjes. Geef elk 

groepje een kopie van de  werkbladen, een schaar, lijm en enkele 

stokjes. Ze mogen de vogels uitknippen (of uitprikken) en op stokjes 

plakken.

•  Het ene kind is Johannes, het andere kind kiest een andere vogel uit. 

Nu mogen ze bedenken hoe het gaat als Johannes en de vreemde 

vogel elkaar ontmoeten. Help de kinderen op weg met vragen als: 

Wat zeggen de vogels tegen elkaar? Vinden ze elkaar aardig of juist 

niet? Wat gaan ze samen doen? Laat de kinderen fantaseren hoe  

de relatie zich ontwikkelt. Laat ze ook van rol wisselen. 

• Laat eventueel een aantal avonturen voor de hele groep naspelen. 
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