
Gruwelijk eng!
Een les vol tips en creatieve lessuggesties 
over griezelen en monsters.

Gemene f iguren in kinderboeken
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Deze les is bedoeld voor de middenbouw. 
Alle werkbladen staan in de handleiding.  
Deze kun je gratis downloaden, wanneer je je 
aanmeldt voor de Tips leesbevordering.  

http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/


Hoe heten deze sprookjesf iguren?

We groeien allemaal op met verhalen waarin gemene figuren voorkomen. 
Hoewel elke cultuur zijn eigen favoriete sprookjes heeft, zijn deze gemeneriken algemeen bekend.  
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Sprookjes



Zo heten ze!

Boze wolf
Bijvoorbeeld uit 

Roodkapje of uit De drie 
biggetjes.

Gemene heks
Bijvoorbeeld uit Hans en 

Grietje.

Stiefzussen 
Bijvoorbeeld uit Assepoester.  

In Sneeuwwitje is er een gemene 
stiefmoeder. Ook gewone mensen 

kunnen dus gemeen zijn.

Reus
Bijvoorbeeld uit Kleinduimpje.  
Niet alle reuzen zijn overigens 
gemeen. Denk maar aan de 

GVR.

Digibordles Gemene figuren in kinderboeken – Concept: Rian Visser Pag 3
NB: Op alle teksten en illustraties uit deze les rust copyright. Deze mogen niet buiten deze les gebruikt en verspreid worden. 

Sprookjes
Tip

Vraag de kinderen welke 

gemene sprookjesfiguren 

ze nog meer kennen. 

Zo heb je meteen een 

aardig beeld van de 

verhalenkennis die er is



Tip
Kopieer de voorkant van alle enge boeken, die je 
in de bibliotheek kunt vinden en hang deze als een 
slinger in de klas. Of laat de leerlingen voor elk boek 
dat ze gelezen hebben een vaantje invullen. Of ze 
schrijven de titel op een rondje van de Boekenrups.

En hoe zit het in de klas met de kennis van hedendaagse figuren uit kinderboeken?  
Maak samen een lijst met alle monsters, schurken en griezels die ze kennen. 

Wie zijn dit?

Gemene f iguren in kinderboeken
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Rian Visser & Lars D
eltrap De jacht op het monster

Rian Visser & Lars Deltrap

Blitz en zijn vogeltje Priet zijn lekker aan het luieren 
op bol Nul als er opeens een hoop troep voorbij komt 
zweven. Een bed, een stoel, een badkuip – waar komt 
al die rommel toch vandaan? Blitz is boos, maar 
Priet vindt het prachtig. Als er een vrolijk speelding 
langs komt, kan Priet het dan ook niet laten: hij vliegt 
ernaartoe en zweeft verder en verder weg… Tot hij 
kwijt is. Help! Wat moet Blitz zonder Priet?

Blitz! is een serie voor beginnende lezers. In de boeken 
is een lettertype gebruikt dat voor iedereen makkelijk 
leesbaar is, ook voor dyslectici.

WWW.GOTTMER.NL

M4

4
Een 

buitenaards 

leuk boek!

‘Een superleuk en spannend verhaal 
voor beginnende lezers.’ 
– Coole Suggesties over Blitz!

Leesniveau: AVI M4 (NL) en 
leerjaar 2 midden (België)

Lees ook boek 1 Blitz! 
en boek 2 Op bol Tien

Trubbel de Trol
Uit: Trubbel de Trol

Gruffalo
Uit: De Gruffalo

Paars monster
Uit: Blitz! De jacht op het monster

Boze heks
Uit: Verhalen van de boze heks

Zo heten ze!

Gemene f iguren in kinderboeken

Digibordles Gemene figuren in kinderboeken – Concept: Rian Visser Pag 5
NB: Op alle teksten en illustraties uit deze les rust copyright. Deze mogen niet buiten deze les gebruikt en verspreid worden. 



Ook in spelletjes komen veel griezels, schurken en monsters voor. Bijvoorbeeld in Minecraft.
Welke spellen met monsters spelen de kinderen nog meer?

Hoe heten deze Minecraft mobs?
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Games



Creeper

Zombie

Cave spider
Wither skeleton

BlazeGhost

Enderman

Zombie 
Pigman

Spider Jockey 

Skeleton

Zo heten ze!
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Games



… er veel lieve 
gemeneriken zijn?

Soms zijn griezelige figuren in 
het verhaal niet echt gemeen. 

Denk maar aan Hennie de Heks, 
De boze heks of de Gruffalo. 

Ken je nog meer gemene 
kinderboekfiguren die eigenlijk 

best lief zijn? … de hoofdpersoon  
vaak aardig is?

Als een monster écht gemeen is, 
is het vaak niet de hoofdpersoon, 

maar een bijfiguur waar de 
dappere hoofdpersoon tegen moet 
vechten. Lezers vinden het namelijk 
leuker om zich met een dappere en 
lieve hoofdpersoon te identiferen 

dan met een gemenerik.

Wist je dat …

Gemene f iguren in kinderboeken
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… uiterlijk niet alles zegt?
Iemand kan er eng uitzien en aardig zijn. Of iemand er aardig uit zien en gemeen zijn. Weet je een paar voorbeelden? 



Voor kinderen die van Minecraft houden.

Nieuwe serie!

Tekeningen: Mark Baars
Uitgeverij Zwijsen

In de Kinderboekenweek gaan we natuurlijk heel veel 
lezen. Wat dacht je van deze spannende boeken?  
Zar en Lina worden aangevallen door verschillende 
monsters: een reuzentor, een beer en een draak.  
Lukt het Zar en Lina om de monsters te verslaan?

AVI Start 
Pas op voor de tor!

AVI M3 
Op zoek naar een ring

AVI E3 
Aan de kant, draak!

AVI M4 
Gevaar in de mist
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Leestip

https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser/pas-op-voor-de-tor---9789048731428
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser/op-zoek-naar-een-ring--9789048731435
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser-mark-baars/aan-de-kant-draak---9789048731404
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser/gevaar-in-de-mist--9789048731411


Lees het verhaal Op zoek naar 
een ring voor. Daarna krijgen de 
leerlingen een aantal pagina’s 
uit het verhaal die ze in de juiste 
volgorde moeten plakken. 

Zo oefenen ze de structuur van 
een verhaal. Hoe begint het? Wat 
gebeurt er daarna? Hoe loopt het 
af?

Afbeeldingen staan in de 
handleiding. 
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Maak zelf een boekje



Heb je dit boek via de actie Ik wil een 
prentenboek voor € 2,- gekocht? 

Muis houdt zijn vijanden op een afstand door ze bang te 
maken met een monster, de Gruffalo. Muis is in zijn sas;  
de Gruffalo bestaat immers helemaal niet. Maar - ooh!  
Wat is dát dan... 

Feestelijke opening
Speel een Gruffalo toneelstuk en 
breng het Donkere Bos tot leven. 
Leuk voor kleuters om op te voeren 
en voor de middenbouw om 
toneellezen te oefenen. Met een 
Gruffalo lied.

Het Gruffalo toneelstuk bestellen

Bewegings- en 
luisteroefening 
voor kleuters

Zeg een gr-woord. 
• Gr…uffalo
• gr…iezelig
• gr…uwelijk
• gr…ommen
• gr…oot
• gr…as
• gr…oen
• gr…ap

Als de kinderen het gr-woord 
horen mogen ze rennen. 

De uitgebreide beschrijving 
staat in de handleiding. 

Grijp de Gruffalo!
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Spelen en luisteren

http://www.ikwileenprentenboek.nl/
http://www.ikwileenprentenboek.nl/
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=julia-donaldson-axel-scheffler/het-gruffalo-toneelstuk--9789047709381


Echt of nep?
Bekijk eens wat plaatjes 
van het monster van 
Loch Ness of op Yeti, 
de verschrikkelijke 
sneeuwman. Zouden 
deze monsters echt 
bestaan?

Bedenk een monster
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Creatief

Fantasie
Teken een eng figuur.  
Welke gemene dingen doet hij? 
Welke aardige dingen doet hij?  
Waar is hij bang voor?

Geheim
Weet je dat een monster vaak een zwakke plek heeft? Bijvoorbeeld ergens bang voor is? Als je die zwakke plek ontdekt, kun je het monster misschien verslaan.



ken jij de Midisi en de Fifafoekro?
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Creatief

Toevallige monsters
Teken met de ogen dicht 

een krul en maak er daarna 
een monster van. Bedenk 

vervolgens een fantasienaam 
en omschrijf je monster.

Lesidee van  
Fabien van der Ham.

http://www.dadadenken.nl/dadadenksels/maak-vrienden-gruffalo/


Bedenk je eigen Minecraft verhaal
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Creatief

Teken- en 
schrijfopdracht

Minecraft is al jaren een hit. 

Kinderen bedenken zelf een 

Minecraftverhaal. Gebruik er 

Playmobil of Lego poppetjes 

bij als voorbeeld. 



Spelen met 3D

De app Minecraft Papercraft Studio 
(€2,99) bevat vouwmodellen van 
Minecraftfiguren. 

Op www.pixelpapercraft.com kun je veel gratis 
vouwmodellen vinden, bijvoorbeeld van de Ghost 
uit Minecraft.

De app Foldify 
(€3,99) heeft 
veel leuke, 
eenvoudige 
vouwmodellen 
van dieren en 
mensen.

Heb je nog een VR-bril liggen van de AH 
actie? Met de website CoSpaces kun je 
heel simpel een 3D wereld op de computer 
maken. Daarna loop je met een smartphone 
en een VR-bril in je eigen 3D wereld rond. 
Cool!
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Creatief

https://itunes.apple.com/nl/app/minecraft-papercraft-studio/id599955633
http://www.pixelpapercraft.com/
https://itunes.apple.com/us/app/foldify-zoo-papercraft-fun!/id820888045?mt=8
https://cospaces.io/


Klei een grootbekmonster
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Creatief
Tip

Begin met het maken van een schaaltje. Dit is de bek. Maak daarna tanden, tong, ogen, poten, enzovoort. 

Gebruik boetseerklei of brooddeeg. 
Extra mooi wordt je kunstwerk, als 
je het verft en lakt. 



Tekenen bij een fantasieverhaal
De gratis digibordles Illustraties in kinderboeken 
is al jaren een hit! Bij deze les horen verschillende 
fantasieverhalen waarbij kinderen kunnen tekenen.

Het fantasieverhaal Een oud krakend huis is heel geschikt voor groep 3 en 4. 
Het verhaal Gruwelijk Eng! kan vanaf groep 4 worden gedaan. 
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Creatief

http://bit.ly/illustratiesinkinderboeken


Ben jij niet bang voor vieze handen?

In Vriendjes van  
Mies van Hout staan 
mooie voorbeelden. 
Vriendjes
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Creatief

Tekenopdracht
Neem gekleurd papier en teken met zwarte stift een monster. Kleur het monster met zacht pastelkrijt. Veeg het krijt uit voor een schilderachtig effect. Je kunt ook experimenteren met  vetkrijt, zoals Wasco. Wit en lichte kleuren dekken goed over donkere kleuren en achtergrond heen. 



Knutselopdracht

Verzamel lege dozen van 
bijvoorbeeld kopieerpapier. 

• Teken gaten voor mond 
en ogen en laat deze 
uitprikken. 
Beschilder de dozen in 
enge patronen.

• Beplak ze met 
zelfgemaakte oren, 
(snor-)haren, slagtanden 
en woeste wenkbrauwen.  

• Steek je hoofd erin en 
brullen maar!

Deze foto’s komen van de 
pagina Allemaal dozen op 
de site www.jufjanneke.nl. 

Grrr … Ik ben een monster!
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Creatief

http://www.jufjanneke.nl/wordpress/allemaal-dozen/


Maak een griezelig verhaal af
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Creatief

Het begin is er al … 
Lees de beginteksten voor.  De leerlingen kiezen ieder een begin en bedenken hoe het verhaal verder gaat. Je kunt de kinderen helpen door er samen over te fantaseren. Daarna schrijven de leerlingen zelf het verhaal af en maken er een tekening bij. 



In deze drie boeken 
vind je voorbeelden 
van tekeningen 
met letters. 

Het Lettercircus

Mooi boek

V = de vos

In de handleiding staan 
voorbeelden van dikke 
letters om na te tekenen. 

Teken een lettermonster
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Creatief

A B C
Teken een ‘dikke’ letter 

en verander het in een 

monster. Maak met de 

klas een alfabet van 

monsterletters.

https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser/van-beginnende-geletterdheid-tot-lezen-het-lettercircus-9789053005903
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=joke-van-leeuwen/mooi--9789045117621
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=daan-remmerts-de-vries/v-de-vos-9789089671448


Rian Visser & Lars D
eltrap De jacht op het monster

Rian Visser & Lars Deltrap

Blitz en zijn vogeltje Priet zijn lekker aan het luieren 
op bol Nul als er opeens een hoop troep voorbij komt 
zweven. Een bed, een stoel, een badkuip – waar komt 
al die rommel toch vandaan? Blitz is boos, maar 
Priet vindt het prachtig. Als er een vrolijk speelding 
langs komt, kan Priet het dan ook niet laten: hij vliegt 
ernaartoe en zweeft verder en verder weg… Tot hij 
kwijt is. Help! Wat moet Blitz zonder Priet?

Blitz! is een serie voor beginnende lezers. In de boeken 
is een lettertype gebruikt dat voor iedereen makkelijk 
leesbaar is, ook voor dyslectici.

WWW.GOTTMER.NL

M4

4
Een 

buitenaards 

leuk boek!

‘Een superleuk en spannend verhaal 
voor beginnende lezers.’ 
– Coole Suggesties over Blitz!

Leesniveau: AVI M4 (NL) en 
leerjaar 2 midden (België)

Lees ook boek 1 Blitz! 
en boek 2 Op bol Tien

Geschikt voor zelf lezen,  
maar ook voor voorlezen!

Het is niet veilig in de ruimte. Een paars monster 
valt de bolbewoners lastig en er verdwijnen dingen. 
Blitz en zijn vrienden gaan met de ruimtebrommer 
op jacht naar de dader. 

Een nieuw spannend avontuur van Blitz!

AVI E3 - E4 
De jacht op het monster
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Leestip

https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=rian-visser/blitz-de-jacht-op-het-monster--9789025767549


Rian Visser & Lars D
eltrap De jacht op het monster

Rian Visser & Lars Deltrap

Blitz en zijn vogeltje Priet zijn lekker aan het luieren 
op bol Nul als er opeens een hoop troep voorbij komt 
zweven. Een bed, een stoel, een badkuip – waar komt 
al die rommel toch vandaan? Blitz is boos, maar 
Priet vindt het prachtig. Als er een vrolijk speelding 
langs komt, kan Priet het dan ook niet laten: hij vliegt 
ernaartoe en zweeft verder en verder weg… Tot hij 
kwijt is. Help! Wat moet Blitz zonder Priet?

Blitz! is een serie voor beginnende lezers. In de boeken 
is een lettertype gebruikt dat voor iedereen makkelijk 
leesbaar is, ook voor dyslectici.
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M4

4
Een 

buitenaards 

leuk boek!

‘Een superleuk en spannend verhaal 
voor beginnende lezers.’ 
– Coole Suggesties over Blitz!

Leesniveau: AVI M4 (NL) en 
leerjaar 2 midden (België)

Lees ook boek 1 Blitz! 
en boek 2 Op bol Tien

De geheimzinnige boekendief
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Spel

Welk boek ontbreekt?
In de kring liggen 10 boeken door 
elkaar op de grond. 

Vertel over een geheimzinnige 
boekendief. Hij sluipt rond in de 
school en pikt boeken … 

• De kinderen sluiten de ogen. De 
leerkracht neemt een boek weg en 
legt het onder een doek. Een paar 
boeken worden verplaatst. Daarna 
mag iedereen weer kijken.

• Wie weet welk boek verdwenen 
is? Hoe zag het eruit (formaat, 
kleur)? Welke tekening stond 
erop? Wat was de titel?

• Wie de meeste antwoorden goed 
heeft mag daarna een boek 
‘stelen’ en onder de doek leggen. 

• Ga zo door tot er nog een boek 
over is. 

• Lees een stukje voor.



Teken een spannend stripverhaal
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Creatief

Stripverhalen tekenen is ideaal voor groep 3, 
maar ook hogere groepen vinden het leuk. 
Kies een bestaande kinderboekenfiguur als 
hoofdpersoon en bedenk een nieuw verhaal.



Skelet
Mijn botten tikken op de vloer
als stokken op een trommel.
Eenzaam dwaal ik op de zolder
tussen afgedankte rommel.
Ik ben een afgeleefd karkas
met hier en daar een knekel los
en ribben, die zacht rinkelen
als sleutels aan een bos.

Door mijn klapperende kaken
stroomt geen adem in of uit.
Ach, ooit was ik gekleed
in vlees bekleed met haar en huid.
Hoe graag zou ik nog eenmaal
schuddebuiken van de pret
of aan een wondje krabben.

Helaas, ik ben een dood skelet.
Mijn lachen klinkt als klontjes ijs,
die kletteren in een glas.
Och arme ik, och arme ik,
die ooit zo beeldschoon was.

___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

____________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_________
Bang

Ik lig in bed – het licht is uit.
Ik hoor een snerpend, schril geluid
van een varken of een spook,
of een monster – dat kan ook.

Ik hoor wat kraken op de gang,
er kruipt iets zwarts op het behang,
in de kast klinkt een gegrom –
maar ik draai me lekker om!

Denk maar niet dat ik ga gillen
van een bed vol krokodillen
en ik ben beslist niet bang
voor een kikker of een slang.

Maar ik voel iets op mijn huid.
Ik kijk, ik schrik, ik schreeuw het uit:
“Mama, mama! Help me snel!
Er prikt iets in mijn vel!”

Mijn moeder zoekt met een pincet:
er ligt een kruimel in mijn bed.

___
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

____________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_________

Praatvragen
• Waar gaan de gedichten over? 
• Vind je ze eng? Waarom wel of 

waarom niet?
• Vind je ze grappig?  Waarom 

wel of waarom niet?
• Welke rijmwoorden zie je?
• Waarvoor ben je zelf bang?

Rian Visser:  
‘Ik schreef het gedicht Bang voor 

mijn dochter. Ze lag in het ziekenhuis 
en moest in bed eten. Ze was dol op 
beschuit, maar kruimels in bed vond 

ze bijna net zo eng als spinnen.
Mijn gedicht Skelet staat ook op 

www.raadgedicht.nl.’

Gruwelijke 
gedichten
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Poëzie

http://www.raadgedicht.nl


Monsterboek
Wil je op een vrolijke manier met 
monsters werken? In dit prachtige 
prentenboek van Alice Hoogstad 
fleuren de monsters een saaie stad 
op. Kinderen doen hetzelfde met 
de kleurplaat. 

 
Monsterboek
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Creatief

https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=alice-hoogstad/monsterboek--9789047706199


Nooit meer bang
Kikker is bang
Iedereen is weleens bang, zegt 
Haas tegen Kikker. Terwijl de jonge 
dieren bang zijn voor zogenaamde 
spoken en monsters is Haas vooral 
bezorgd, omdat hij zijn vrienden 
niet kan vinden. 

Bang mannetje
Bang mannetje wil hulp, omdat hij 
zo vaak bang is. Hij zoekt daarom 
een toverboom op. Onderweg 
ontmoet hij echter zoveel woeste 
wezens, dat zijn angst verdwenen is 
als hij de boom bereikt. 

Geanimeerd prentenboek

Papieren boek

Geanimeerd prentenboek

Papieren boek
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Leestip

Genoeg gegriezeld? 
Gelukkig zijn kinderboeken een 
prima middel om kinderen te 
helpen hun angsten te bespreken 
en te overwinnen. 

De animaties van Kikker is bang 
of Bang mannetje kun je gratis 
bekijken. Haal ook de boeken in 
de klas, zodat kinderen daarmee 
vertrouwd raken. 

https://www.youtube.com/watch?v=EytEv1yENjM
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=max-velthuijs/kikker-is-bang-9789025868406
http://app.wepboek.nl/nl/weboek/prentenboek/bang-mannetje/56
https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=mathilde-stein/bang-mannetje--9789056377151


Colofon
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© Op alle teksten en illustraties uit deze les rust 
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Rian Visser, 
kinderboekenschrijver 
www.rianvisser.nl 

Schoolbezoek, lezing of 
workshop
Schrijverscentrale.

Gratis digibordlessen 
rianvisser.yurls.net 

Tips leesbevordering 
Aanmelden
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http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/
http://www.rianvisser.nl
http://www.deschrijverscentrale.nl
http://rianvisser.yurls.net
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/

