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Zes meter lang en dodelijk giftig  

Wat is jouw lievelingsdier? Dikke kans dat het een zoogdier is. Slangen en andere 

reptielen zijn niet zo populair. Sterrin Smalbrugge vindt dat niet eerlijk, want 

reptielen zijn mooi en interessant. Ontdek wat Sterrins lievelingsslang is en maak 

een strip over een spannend avontuur!

Titel: Het grote reptielenboek 

Auteur: Sterrin Smalbrugge | Illustrator: Wendy Panders 

Uitgever: Luitingh-Sijthoff 

Doel

• leesbeleving, leesbevordering

•  kiezen wat je het bijzonderst vindt aan de koningscobra, stripverhaal tekenen

Materiaal 

• materiaal voor het digibord op onderwijs.cpnb.nl  

• post-its (1 per kind) 

Voorbereiding 

•  Lees de voorleesfragmenten een keer door. Bepaal of daarin woorden voorkomen die je moet 

uitleggen.

Stap 1: Introductie
•  Laat op het digibord de foto van de slang zien. Wat denk je of voel je als je dit dier ziet?  

Schrijf het in steekwoorden op.

•  Laat Het grote reptielenboek zien (eventueel op het digibord). Bekijk samen de voorkant.  

Welke reptielen herkennen jullie? Kennen jullie de vrouw die de slang vasthoudt? (Ecoloog en 

reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge is bekend van haar informatieve kinderboeken, van tv 

en van social media.) Bekijk en lees ook de achterkant van het boek.

•  In dit boek geeft Sterrin veel informatie over reptielen. Maar ze vertelt ook over haar spannende 

ontmoetingen met slangen, krokodillen en kameleons.
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Stap 2: Voorlezen 
•  Ik ga zo een fragment voorlezen waarin Sterrin vertelt over haar eerste 

ontmoeting met een koningscobra. Dat is de slang die jullie net op de 

foto hebben gezien. Daarna lees ik een fragment voor waarin Sterrin 

informatie geeft over het gif van de koningscobra.

•  Lees de fragmenten voor. Fragment 1 is de tekst van p. 28, 

fragment 2 is de alinea over de koningscobra op p. 33. Laat de 

kinderen eventueel meelezen op het digibord. 

Stap 3: Kiezen wat jij het bijzonderst vindt
•  Toon het overzicht met bijzonderheden van de koningscobra op het 

digibord. Geef elk kind een post-it.

•  Sterrin is heel enthousiast over de koningscobra. Het is zelfs haar 

lievelingsslang! Ze noemt een paar dingen die ze bijzonder vindt aan dit 

dier. Welke informatie over deze slang vind jij het allerbijzonderst? Plak 

daar een briefje bij.  

•  Laat elk kind een post-it op het digibord plakken.

•  Inventariseer het aantal briefjes per item en bespreek de uitslag met de kinderen.

Stap 4: Je eigen avontuur tekenen
•  Laat de kinderen een stripverhaal maken. In dit stripverhaal ben jij zelf de hoofdpersoon. 

Je beleeft een avontuur met een koningscobra. Gebruik in je verhaal één of meer van de 

bijzonderheden van deze slang.

Stap 5: Afsluiting
• Hang de stripverhalen op in de klas.

• Laat de kinderen hun verhaal toelichten.

•  Laat de foto van de koningscobra weer zien. Laat de kinderen de steekwoorden teruglezen die 

ze aan het begin van de les hebben genoteerd. Is je mening over deze slang veranderd? Wat 

dacht je eerst, en wat denk je nu? Hoe komt dat?

Tip! Laat de kinderen het stripverhaal op een ander moment verder uitwerken.

Tip! Op www.natgeojunior.nl/sterrin/ en YouTube zijn vlogs te vinden van Sterrin.  

Sterrin toert ook met een educatieve theatershow door Nederland. Misschien komt ze in de buurt. 

Kijk op www.sterrinswildworld.nl voor data.
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