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Lesbrief
Lesbrief t.w.v. € 0,99

Korte inhoud
Een vader, een dochter en hun hond lijden schip-
breuk en spoelen aan op een klein eiland. Wat zij 
niet weten, is dat dat eiland niets is wat het lijkt.
Eiland beschermt de drie tegen wind, en kou, 
tegen golven en gevaar, en voert hen door een 
prachtige wereld.
Terwijl de seizoenen veranderen, ontdekken ze 
geluiden en geuren die ze niet kennen en kleuren 
die ze nog nooit hebben gezien.
Tot ze worden gered. En dan blijkt dat Eiland door 
het meisje tóch niet onopgemerkt is gebleven …

Introductie boek
Leg of hang het boek op een 
plek in de klas waar je zonder 
trap niet bij kan maar waar het 
wel voor iedereen prominent 
zichtbaar is. Worden de kinderen 
nieuwsgierig naar dit kleurrijke 
grote prentenboek?

Geluidenspel
Stel de groep in een kring op en laat het boek 
pagina na pagina zien. Welke geluiden kunnen de 
kinderen bij elke prent bedenken?

Seizoenen en kleuren
De reuze waterschildpad verandert met de 
seizoenen mee van kleur. Welke kleur heeft 
schildpad tijdens de herfst? En welke kleur 
tijdens de winter, lente en zomer? Verdeel een 
groot tekenblad in de vier seizoenen en laat de 
kinderen naar plaatjes in tijdschriften zoeken die 
qua kleur passen bij elk seizoen. Natuurlijk mag de 
reuzenschildpad niet ontbreken.

Drijven
Bekijk de prent waar de hond en het meisje door 
vader op een stuk wrakhout richting het onbekende 
eiland drijven. Speel een drijfspel door allerlei 
voorwerpen uit de klas te verzamelen. 

Een prentenboek zonder tekst ... … 
maar wel met heel veel taal - Eiland

Mark Janssen schreef en illustreerde al eerder fraaie prentenboeken als ‘Niets gebeurd’ 
en ‘Dino’s bestaan niet’ maar met zijn laatste prentenboek ‘Eiland’ overtreft hij zichzelf. 
Het boek is prachtig vormgegeven, fantasierijk en leerzaam. Er komen talrijke thema’s 
zoals vriendschap, liefde, seizoenen, kleur, geluid, afscheid nemen én emoties zoals angst 
en blijdschap in het boek aan bod. Een prentenboek zonder tekst maar met zoveel details 
dat het zich bij uitstek leent om er allerlei talige activiteiten aan te koppelen. 
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Leg een plankje in een grote waterbak, teil of 
gebruik de zand-watertafel. Voorspel bij elk 
voorwerp of het zal blijven drijven of zinken. Voer 
dan de proef op de som. Wat blijft drijven en wat 
zinkt naar de bodem?

Het schild als kunstwerk
Het eiland, het topje van de schild van de water-
schildpad, heeft prachtige structuren. Laat op 
het digibord de prachtige lijnen en patronen van 
een waterschild zien. Met gemende technieken 
als potlood, wasco, krijt, verf en ecoline tekenen, 
kleuren en schilderen de kinderen de meest 
fantastische ‘Eilandschild-schilderijen’. Maak van 
de kunstwerken een museum in je klas. Natuurlijk 
mag één van de prenten uit het boek niet 
ontbreken. 

Eilandspel
Leg een grote speelmat als Eiland in het speellokaal 
of gymlokaal. Geef de kinderen rollen als meisje, 
hond, vader of als één van de vele flamingo’s. Eén 
kind is haai en een gevaar voor iedereen die niet 
op het Eiland is. De haai rent rond het Eiland en 
probeert kinderen te tikken die niet op het eiland 
zijn. Als je wordt getikt door de haai ben je af. 
Stuur het spel door opdrachten te geven als: Alle 
flamingo’s vliegen weg, de hond neemt een frisse 
duik in het water of papa gaat op zoek naar meer 
wrakhout in zee. Het kind dat als laatste op Eiland 
overblijft, is de winnaar.

Verhalen opnemen
Laat kinderen in tweetallen bij de prenten het 
avontuur vertellen. Neem wat ze bedenken op 
met de recorder-app op een mobiel of tablet. Laat 
de eerstvolgende keer, dat je het prentenboek 
laat zien, de klas luisteren naar het avontuur dat 
het tweetal bij dit prachtige prentenboek heeft 
bedacht. 

Kijk voor nog meer informatie over het belang 
van prentenboeken zonder tekst naar de vlog van 
Jorgen Hofmans klik hier
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