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Activiteiten bij Waterpret 
Isabelle de Ridder & Monique Dozy 
Clavis Uitgeverij 

 

 

 

Verhaal: ‘Monsterfilm’ van Isabelle de Ridder 
 
Vak: taal/sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenen Tijdsduur: 20 minuten 
 
Voorbereiding 
Verzamel afbeeldingen van vijf ‘enge’ dingen om op het digibord te tonen of om te printen op A4 of A3-formaat. Zorg dat je 
hierbij een tabel paraat hebt om de kinderen te laten turven.  
Als je niet met het digibord werkt, teken dan op een groot vel een tabel door vijf losse ‘staven’ naast elkaar te plaatsen. 
Breng in elke staaf een verdeling in tien vakjes aan. Zo kan er per ‘eng ding’ geteld worden.  
 
Materiaal 
Digitaal om op het digibord te kunnen tonen, of geprint op A3 of A4: afbeeldingen van vijf ‘enge’ dingen, zoals spinnen, 
onweer, donker in bed, monsters, vuur.  
Als je niet het digibord gebruikt: een groot vel met vijf staven. Iedere staaf hoort bij een plaat en bestaat uit tien vakjes die 
ingekleurd kunnen worden. Onder iedere staaf een kleine tekening van wat er op de plaat te zien is. Als je wel met het 
digibord werkt: een bruikbare tabel.  
 
Doel 
De leerlingen … 
- verwoorden (eigen) emoties en praten over griezelen en gevoelens van angst; 
- beseffen dat anderen dezelfde gevoelens kunnen hebben, maar soms heel andere dingen eng vinden dan jijzelf; 
- kunnen hoeveelheden visueel weergeven met hulp van een tabel en kunnen hieruit conclusies trekken. 

 
Inleiding 
- Vertel dat u een spannend verhaal gaat voorlezen. Joep is in het verhaal wat bang. Zijn jullie dat 
ook weleens? Waarvoor dan?  
 
Kern 
- Lees het verhaal ‘Monsterfilm’ voor. 
- Bespreek wat een bioscoop is en vraag naar eigen ervaringen in de bioscoop.  
- Begrijpen de kinderen waarom Joep zo is geschrokken? Zijn er ook kinderen die helemaal niet 
bang zouden zijn? Kom tot de conclusie dat de een van dit griezelt en de ander van dat. Verwijs 
terug naar de inleiding, daar zijn vast ook verschillende dingen genoemd. 
- Bedenk nog eens met elkaar wat enge dingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld: onweer, in het donker 
in bed, in het donker op straat, vuur, spinnen of andere kleine beestjes, of juist grote dieren als 
honden of beren. 
- Vertel dat u samen met de kinderen een ‘Griezel top 3’ gaat maken (met de jongste kleuters is 
een nummer 1 voldoende).  Zo kunnen we zien wat de meeste kinderen griezelig vinden.  
- Laat de afbeeldingen van enge dingen zien en leg uit dat de kinderen voor één eng ding mogen 
kiezen.  Laat ze daar goed over nadenken.  
- U kunt het op twee manieren organiseren. Of u laat op de geprinte platen kleine post-its 
plakken of u toont de platen op het digibord en laat meteen een hokje in de tabel kleuren. Als u 
voor het laatste kiest, kunt u meteen door naar ‘Bekijk samen de ingevulde tabel’. 
Vanaf groep 2 kunt u ook nog vooraf een schatting met de kinderen maken. Welke plaat wordt 
het meeste gekozen, denken jullie? Waarom? 
- Als de keuzes gemaakt zijn, vraag dan waar het meest voor gekozen is. Concludeer dat het zo 
niet goed te zien is. Vertel dat het handig is om te tellen in een tabel (in staven). Bekijk de kleine 
tekeningen bij de staven, weten ze waarvoor die staan? 
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Laat steeds voor iedere geplakte post-it een hokje kleuren in een staaf. Let op, begin onderaan en 
sla geen hokje over. 
- Bekijk samen de ingevulde tabel. Stel vragen als: Waar is het meeste voor gekozen? Hadden jullie 
dat gedacht? Waar minder? Hoeveel minder? Jullie moeten raden aan welke plaat ik denk, er 
hebben … kinderen voor gekozen. Noteer de aantallen bij de staven. 
- Maak tot slot de top 3 met de betreffende afbeeldingen en leg ze in de goede volgorde. 
 
Afsluiting 
- Kijk nog even terug naar het verhaal ‘Monsterfilm’. Joep heeft de film Monsterschool nooit 
kunnen zien. Dat is best jammer. Vraag de kinderen waar de film over zou kunnen gaan. Is het 
een eng verhaal of ook grappig? Wat kunnen ze over monsters vertellen? 
- Laat eventueel monstertekeningen maken met wasco of verf. Een idee is daarbij om ieder een 
eigen palet aan kleuren te geven waardoor er rood-oranje monsters zijn naast de blauw-groene 
en roze-paarse monsters.   
 
 
 


