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 Over gehaktballen 

 

Saskia de Jong 

   

 

  

  
Vakken en lesonderdelen:   

Nederlands/taal, biologie, 

burgerschap, drama, filosofie,  

creatief schrijven, koken 

  
 

 

 

ISBN: 9789047714408 
Prijs: € 14,99  

  

  

Over het boek  
 

Sjuul is elke middag bij haar oma. Oma leest graag en veel. Ze leest Sjuul altijd de 

stukjes voor die ze mooi vindt en vaak zijn dat gedichten. Sjuul heeft niks met 

gedichten – dat is meer iets voor volwassenen, vindt ze. Maar toch is het handig dat 

haar oma er zoveel kent. Als Sjuul Luca wil helpen bijvoorbeeld, die een gedicht 

zoekt om voor te lezen op de begrafenis van zijn oma.  

Luca is verdrietig: niet alleen om zijn oma, maar ook omdat haar hond Bella nu weg 

moet. En dus bedenken Sjuul en Luca een plan. 

 

 

Meer informatie op: www.lemniscaat.nl   

  

 

Over de auteur  
 
Saskia de Jong houdt zich haar hele leven al bezig met kinderboeken. Als kind las ze 
alles wat los en vast zat. Ze probeerde dat haar kinderen Sophie en Jan ook mee te 
geven en heeft ze daarom eindeloos voorgelezen. Dat voorlezen doet ze ook in haar 
klas, elke dag minstens een half uur. Totdat iedereen net zo bezeten is van 
kinderboeken als zij. Saskia vindt dat je kinderen serieus moet nemen, met goede 
boeken die best moeilijk mogen zijn, met gedichten en daarnaast met eindeloos veel 
tekenen, schilderen, knippen en plakken. 
 

http://www.lemniscaat.nl/
http://www.lemniscaat.nl/
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Thema’s: familie, gedichten, huisdieren, donorouders, problemen oplossen, 

vriendschap, verliefd zijn, eenoudergezin, overlijden van een grootouder  

  

  

  

Lessuggesties  
  

  
  

Doelgroep:  

  

  

Over gehaktballen is geschikt voor kinderen vanaf 8 
jaar. Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. 
Het boek is geschikt om voor te lezen vanaf 7 jaar.  
 

Tijdsinvestering:  

  

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend van 

een half lesuur tot meerdere lesuren.  

  

Uitvoering:  

  

  

Klassikale of individuele start, vervolginvulling zowel 

individueel als in groepjes mogelijk.  

  

  

  

  

Inleiding  
 

Schrijf ter introductie het gedicht Spleen van schrijver/dichter Godfried Bomans op 

het digibord en laat het daar enige tijd staan zonder er aandacht aan te besteden. 

Reageert een van uw leerlingen erop? Geef dan een kort weerwoord, zoals ‘Dat is 

een interessant (bijzonder, grappig, enz.)  gedicht hè?’ en laat het onderwerp verder 

rusten tot u er in uw lesprogramma aan toe bent. Op deze wijze wakkert u de 

nieuwsgierigheid aan. 

 

Als u eraan toe bent om Spleen in uw les te behandelen, leest u het voor en vraagt u 

uw leerlingen wat ze zelf van de inhoud van het gedicht en vervolgens van de vorm 

vinden. Laat hen hun mening toelichten. 

Kent een van uw leerlingen misschien een gedicht? Vraag hem of haar om deze te 

declameren.  

Vertel dat gedichten vaak worden gebruikt als er een bijzondere gebeurtenis 

plaatsvindt in een mensenleven, zoals een geboorte, huwelijk of overlijden of bij 

verliefdheid. Toon Over gehaktballen en vertel dat Sjuul uit het verhaal op zoek gaat 

naar een passend gedicht voor Luca omdat zijn oma is overleden. Handig dat haar 

eigen oma zoveel van gedichten weet.  

 

Lees nu de achterflaptekst voor en bied het verhaal aan uw leerlingen aan. 
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Tip 

U kunt dit boek ook prima gebruiken als inleiding voor een les over het schrijven 

van gedichten. De gedichtenmachine van meester Pieter op bladzijde 23 is 

daarbij een methode die u eventueel kunt inzetten maar er zijn ook vele andere 

mogelijkheden om te starten. Ga op zoek op internet naar kant en klare lessen 

of start met een voorwerp in de klas, een gebeurtenis of een specifiek woord. 

 

 

 

Uitvoering 

 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen.  
 
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangegeven met de volgende symbolen:  

 

 
 

 

 

 

Boekmenu 

 

Kies een opdracht van het Boekmenu uit de bijlagen en maak deze bij Over 

gehaktballen. 

 

 

 

Elfje / gedichtenmachine 

 

Meester Pieter leert de klas van Sjuul Elfjes maken, dat zijn gedichten van elf 
woorden. De meester gebruikt een speciale methode bij zijn les: de 
gedichtenmachine. Hoe de machine werkt staat in het hoofdstukje op bladzijde 23 
van Over gehaktballen. 
 
 
Opdracht 
Lees hoofdstukje Gedichtenmachine nog eens door en probeer zelf een Elfje te 
schrijven. Kies uit één van de volgende woorden om te beginnen: voetbal, vakantie, 
oorlog, eenzaamheid of liefde. 
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Voorlezen 

 

In de bibliotheek waar Sjuul komt, wordt De Gruffalo voorgelezen. De Gruffalo is een 

wereldberoemd prentenboek en grappig bovendien. 

 

 

Opdracht 

Ga op zoek naar De Gruffalo en lees het boek aan je klasgenoten of familie voor. 

Oefen wel van tevoren want het verhaal is het grappigst als je de stemmen van de 

verschillende personages goed kunt nadoen.   

 

Tip 

De Gruffalo is ook verschenen in streektalen. Vraag of een volwassene je kan 

helpen zoeken naar De Gruffalo in een streektaal die jij kent, bijvoorbeeld het 

Limburgs, het Zeeuws of het Twents. Probeer het boek in de streektaal te 

bemachtigen en lees hem in de klas of groep voor. Ook leuk tijdens een 

weeksluiting.  

 

 

 

Origami 

 

Voor de docent 

In Over gehaktballen wordt gesproken over origami 

en specifiek over het vouwen van kraanvogels. Een 

kraanvogel vouwen is niet makkelijk maar wel leuk 

en met meestal een schitterend resultaat.  

Hier vind u een instructiefilmpje over hoe u dit met 

uw leerlingen kunt doen. Wanneer u dit nog te lastig 

vindt, zijn er tal van andere modellen om te 

vouwen. Kijk bijvoorbeeld hier voor superleuke 

visjes. 

 

 

 

Wanted Sjuul 

 

Op bladzijde 56 van Over gehaktballen staat beschreven dat Sjuul wordt gezocht 

door haar moeder en de politie. Als iemand dringend wordt gezocht, wordt er soms 

een opsporingsposter gemaakt. Op die poster staat de foto van de gezochte 

persoon. Ook staat vaak wat informatie vermeld over hoe je de persoon kunt 

herkennen; denk aan de kleding die hij droeg toen hij het laatst gezien werd, de kleur 

haar, een bril, een litteken of andere bijzondere eigenschappen.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk2killzERc&ab_channel=G%E1%BA%A5pX%E1%BA%BFpGi%E1%BA%A5y
https://www.youtube.com/watch?v=K6sRHAjIS50&ab_channel=doehetzelfidee%C3%ABn-DIYIdeas-Nederlandsetaal
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Opdracht 

Maak een opsporingsposter voor Sjuul. Je kunt hierbij gebruik maken van het 

sjabloon uit de bijlagen. Probeer zoveel mogelijk aanwijzingen over haar uiterlijk te 

gebruiken die je in het boek vindt.  

 

 

 

Handleiding bij het hebben van een hond 

 

Sjuul ontdekt in Over gehaktballen wat er allemaal nodig is als je een hond hebt. Stel 

dat jij een hond krijgt of met je ouders gaat kopen, wat moet er dan allemaal worden 

geregeld? En wat heb je nodig? 

 

 

Opdracht 

Denk goed na over wat er moet worden geregeld en gekocht als je een hond krijgt. 

Vul met alles dat je hebt bedacht het formulier in dat je in de in de bijlagen vindt. 

 

 

 

Een brief schrijven 

 

Sjuul schrijft een gedicht voor de meester en krijgt een brief terug. Sinds er 

computers zijn, worden er steeds minder brieven met de hand geschreven. Jij gaat er 

deze keer wel één gewoon schrijven, aan iemand die belangrijk voor je is. 

 

 

Opdracht 

Schrijf een brief aan iemand die speciaal is en vermeld in de tekst waarom deze 

persoon zoveel voor je betekent. Je hoeft de brief niet persé op te sturen maar het is 

natuurlijk het leukst wanneer je dat wel doet. Misschien krijg je zelfs wel een brief 

terug. Vraag je juf of meester aan welke eisen een goede brief moet voldoen. 

 

 

 

Vegetariër 

 

Sjuul en haar moeder zijn vegetariër. Wat is dat eigenlijk? En waarom zijn sommige 

mensen vegetariër? 

 

 

Opdracht 

Zoek informatie over vegetariër zijn. Probeer bijvoorbeeld uit te vinden: 

• Wat het betekent om vegetariër te zijn 

• Of je lijf zonder vlees kan 

• Welke bekende vegetariërs er zijn 

• Wat het verschil is tussen vegetariër en veganist 

• Wat vleesvervangers zijn 
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Bedenk zelf nog meer vragen. 

 

Maak een poster waarop je alle antwoorden zet die je hebt gevonden. Plak ook 

plaatjes van vegetarisch voedsel op je poster.  

 

Voor de docent 

Ook al is Sjuul vegetariër, soms heeft ze toch zin in 

een gehaktballetje. U kunt dit thema met uw 

leerlingen behandelen door een kookles te 

organiseren met vleesvervangers. Kunnen de 

vleesvervangers concurreren met echt vlees? 

Nodig eventueel een ervaren kok uit in de klas.  

 

 

 

Donorkinderen 

 

Sjuul is een donorkind. Dat wil meestal zeggen dat iemand geen vader heeft die bij 

hem of haar woont en die hij of zij kent. Soms is een donorvader een vriend van de 

moeder(s), soms is het iemand die in een ziekenhuis zaad heeft gedoneerd waarmee 

een moeder zwanger is geraakt. 

 

Sjuul vraagt zich een paar dingen af over haar donorvader: 

• Zou mijn donor nog leven?  

• Stel je voor dat hij dood is, zouden wij dan een kaartje krijgen? 

• Mis je je donorvader als hij dood gaat of dood is? 

• Zou je dat voelen? 

• Ben je dan verdrietig? 

• Is de dood van een donor net zoiets als de dood van een vreemde? 

 

 

Opdracht 

Sjuultje stelt heel moeilijke vragen waarop geen eenvoudig antwoord te geven is. 

Toch ga jij over antwoorden nadenken. 

Zoek een rustig hoekje in de klas of ergens in de school. Denk goed na over de 

vragen die hierboven staan. Probeer voor jezelf antwoorden te geven. Er is geen 

goed en geen fout, de antwoorden die je bedenkt, zijn gewoon jouw gedachten 

erover.  

Schrijf, als je bent uitgedacht, je antwoorden op papier en geef deze aan je juf of 

meester. 

 

Het zou mooi zijn als jullie met de klas kunnen bespreken welke persoonlijke 

antwoorden jullie hebben uitgedacht. 
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Afronding  
  

U kunt het project rond Over gehaktballen afronden door uw leerlingen hun werk te 

laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.  

 

Als uw leerlingen vegetarisch hebben gekookt, laten ze de eindproducten natuurlijk 

proeven aan de rest van de klas/ school/ familieleden. U kunt ook de recepten mee 

naar huis geven en vragen of er een verslagje gemaakt kan worden door de 

leerlingen zelf of door hun familieleden over de ervaringen met vegetarisch eten. 

Maak met deze berichtjes een muurkrant in het lokaal. 

 

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 

het werk van de leerlingen wordt ingeruimd.   
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