
Het eerste deel van de serie Lotte en Roos, 

De meisjes tegen de jongens is inmiddels al 

door heel veel scholen aangekocht en dat is 

geen wonder. Dit sprankelende (voor)lees-

boek vol grappige, ontroerende, spannende 

maar vooral herkenbare verhalen over de 

grote en kleine gebeurtenissen uit een kin-

derleven leent zich bijzonder goed voor het 

voorlezen in de klas. Kinderen verplaatsen 

zich moeiteloos in de zusjes Lotte en Roos 

en hun avontuurlijke buurjongetjes, en voor 

de meester of de juf biedt het boek allerlei 

handvatten om nog even na te praten – of 

om samen lekker te lachen.

De meisjes tegen de jongens kreeg enthousi-

aste kritieken en won in december 2014 de 

Leespluim; een speciale prijs voor boeken 

die leuk en geschikt zijn voor het onderwijs. 

Lotte en Roos, De meisjes tegen de jongens is 

geschikt om voor te lezen vanaf ongeveer 4 

tot 8 jaar. Uiteraard kunnen leerlingen van 

een jaar of 7 het boek ook zelf lezen!

Wilt u met uw leerlingen Lotte en Roos le-

zen? Hieronder vindt u verschillende tips. 

Kijk op de website van Marieke Smithuis 

(www.mariekesmithuis.com) voor een even-

tueel schrijversbezoek aan uw klas en een 

filmpje!

TIP 1
Lees met de klas het verhaal ‘Luizen’ op 

pagina 7 van het boek.

Lotte heeft luizen en ze is er erg blij mee 

want ze wilde altijd al een huisdier en nu 

heeft ze er opeens een heleboel.

Vragen:
- Zijn er kinderen in de klas die wel eens   

 luizen hebben gehad? 

- Wat vonden ze ervan? 

- Weten ze wat je kunt doen om luizen te   

 voorkomen?

(Voor)leestips voor Lotte en Roos,
De meisjes tegen de jongens
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V e r d w a a l d

‘Waarom moeten wij altijd door die stomme bergen lopen,’ mop-
pert Roos. Ze schopt een natte dennenappel weg.

‘Andere kinderen mogen televisiekijken,’ moppert Lotte mee. 
‘Als ze op vakantie zijn.’

Roos zucht. ‘Wie vindt dit eigenlijk leuk?’
‘Ik niet,’ zegt Lotte.
‘Ik ook niet.’
Ze kijken elkaar aan van onder de capuchon van hun regenjas. 

Papa en mama lopen voor hen uit. Papa in een blauw regenpak en 
mama in een doorzichtige plastic cape.

‘Het wordt donker!’ roept Roos. ‘Wanneer zijn we er nou?’
‘Waar?’ vraagt papa. Hij heeft zich omgedraaid. 
‘Nou, in het hotel waar we gaan slapen.’
‘Ik weet het niet precies,’ zegt papa. ‘Ik had eigenlijk gedacht dat 

we er al zouden zijn.’
Hij haalt de rugzak van zijn schouders en trekt er een kaart uit. 

De kaart is nat en scheurt als papa hem openvouwt.
‘Weet je niet waar we zijn?’ vraagt Roos ongerust. Maar papa 

geeft geen antwoord, hij kijkt op de kaart. 
Mama is terug komen lopen en kijkt over zijn schouder mee.
‘Hier ergens moeten we zijn,’ wijst papa aan. 
De glazen van mama’s bril zijn beslagen. Er hangt een druppel 

aan haar neus. ‘Nee toch?’ zegt ze, ‘we komen toch hiervandaan? 
Hoe kunnen we nu dan daar zijn?’ 

Lotte begint te jammeren. ‘We zijn verdwaald... wat erg! We 
zijn verdwaald!’

TIP 2
Lees met de klas het verhaal ‘Verdwaald’

op pagina 81.

Lotte en Roos wandelen met hun ouders 

door de bergen. Ze hebben er weinig zin in 

(‘Andere kinderen mogen televisiekijken als 

ze op vakantie zijn’) en dan verdwalen ze. 

Gelukkig bedenkt Roos een oplossing.

Vragen:
- Ben jij wel eens verdwaald? 

- Hoe was dat?

- Wat kun je het beste doen als je verdwaald  

 bent?

TIP 3
Lees het verhaal ‘De meisjes tegen de jon-

gens’ op pagina 118.

Roos bespioneert haar buurjongetjes als die 

in bad zitten. Het ene jongetje vindt het vre-

selijk, het andere jongetje moet erom lachen. 

Plagen en pesten blijft een onderwerp dat 

alle kinderen aangaat en daarom ook aan-

spreekt. In Lotte en Roos, De meisjes tegen 

de jongens is het een verhaallijn die op een 

speelse manier wordt uitgediept.  

Vragen: 
- Word jij soms gepest en wat doe je dan?

- Pest je zelf ook wel eens iemand? 

 En waarom?

Lotte en Roos, De meisjes tegen de jongens 

is verschenen bij Uitgeverij Querido en is 

overal verkrijgbaar. 

‘Een heerlijk boek om voor te lezen. Vol 

herkenbare situaties en met veel humor 

geschreven. In iedere klas kom je Lotte en 

Roos tegen. Je ziet de kinderen regelmatig 

glimlachen terwijl ze aandachtig luisteren.’

Juf Dorien, groep 3, 4 en 5 van Aloysius-

school Overveen

Enthousiaste recensies van  Lotte en Roos, De meisjes tegen de jongens: 

        ‘Deze verhalen zorgen ervoor dat kinderen weer even rustig gaan zitten,
hun iPod of iPad opzij leggen en gewoon even luisteren. Omdat de verhalen leuk zijn,
de humor ook echt grappig is en de televisie nog even helemaal geen rol speelt. ****’ 

Noord-Hollands Dagblad

        ‘Zeer prettige (voorlees)verhaaltjes (ook qua lengte)
met al even fijne illustraties van Annet Schaap.’ 

De Telegraaf

        ‘Geweldige verhalen die soms zo grappig zijn dat je ook als volwassene
onwillekeurig hardop in de lach schiet. De kindertaal is naturel, de dialogen zijn
levendig en geloofwaardig en de volwassenen overtuigen door niet altijd correct

pedagogisch te reageren. Heerlijk om voor te lezen!’ 
Juryrapport KIDDO Leespluim van de maand


