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WERKEN MET VERHALEN VAN DE HODJA 
 

Verhalen van de Hodja: Hassan en de tijgers 

Introductie van het verhaal 

- DILIT-luisteren: 

o De cursisten gaan per 2 zitten (bij voorkeur 2 cursisten met dezelfde moedertaal of een 

gemeenschappelijke tussentaal) 

o Leerkracht leest het verhaal 2 keer voor (normaal tempo, met voldoende aandacht voor 

intonatie en mimiek) 

o Na elke luisterronde bespreken de cursisten onderling wat ze gehoord hebben 

(gedurende 3 minuten) 

o Na de 2de luisterronde wisselen de cursisten van partner. Leerkracht leest het verhaal 

nogmaals voor, cursisten bespreken met de nieuwe partner wat ze weten over het 

verhaal. 

- Verklaren van de moeilijke woorden 

o Leerkracht projecteert via beamer het raster met de moeilijke woorden op het bord.  

 
Daarnaast neemt ze één voor één de kaartjes met diezelfde moeilijke woorden uit de 

envelop.  

o Leerkracht leest het woord op het kaartje hardop voor. Cursisten zoeken dit woord op 

het bord.  

o Cursisten gaan in 2 of 3 groepen zitten. Elk groepje krijgt een (gelijk) aantal woorden. Het 

is nu de bedoeling dat ze samen zoeken naar de betekenis van de woorden op de 

kaartjes. Cursisten kunnen de woorden opzoeken via internet (google translate of google 

afbeeldingen) of de betekenis vragen aan de leerkracht. Leerkracht helpt waar nodig. 
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- Inoefenen van de moeilijke woorden 

o Elke cursist krijgt nu minstens 1 kaartje met een moeilijk woord. Hij/zij is ervoor 

verantwoordelijk dat de andere cursisten de betekenis van zijn/haar woord kennen. 

Cursisten lopen hiervoor rond in de klas en tonen aan elkaar hun kaartjes + verklaren 

(a.d.h.v. gebaren, voorbeelden, tekeningen) aan elkaar het woord op hun kaartje. 

 

RALFI-lezen 

- Cursisten krijgen de tekst. Leerkracht leest het verhaal voor, cursisten lezen in stilte mee en 

volgen ‘met hun vinger) 

- Cursisten lezen de tekst 1 keer in stilte. 

- Koorlezen van de tekst: leerkracht telt af van 3 tot 1 en daarna wordt de tekst in koor 

gelezen door iedereen in de klas. 

- De tekst wordt nog eens in koor gelezen, maar deze keer wordt elk stukje op een andere 

manier gelezen: 

 Stukje 1: luid en blij 

 Stukje 2: fluisterend en nieuwsgierig 

 Stukje 3: bang 

 Stukje 4: boos 

- De klas wordt in 4 groepjes gedeeld. Elk groepje leest in koor een stukje tekst voor. 

 

De hoed der waarheid 

- Leerkracht nodigt een cursist uit om te gaan zitten op een stoel vooraan in de klas en vragen 

over het verhaal te beantwoorden. Niemand wordt hierbij verplicht. De cursist krijgt een 

hoed op zijn hoofd en vanaf dan is hij de “alwetende”. 

- De andere cursisten mogen nu vragen stellen die de cursist vooraan al dan niet naar 

waarheid beantwoordt. 

- Leerkracht stelt tussendoor ook vragen waarop het antwoord niet uitdrukkelijk in de tekst 

staat. Cursist gebruikt zijn/haar fantasie om ook op die vragen een antwoord te geven. 

o Hoelang zijn Yusuf en Hassan al buren? 

o Welk boek leest Hassan? 

o Waarom is Yusuf zo bang voor tijgers? 

o Hoe weet Yusuf dat tijgers bang zijn voor kruimels? 

o … 

 

Individueel lezen 

- Cursisten die dat willen lezen een stukje tekst hardop voor. Enkel de leerkracht corrigeert 

(andere cursisten doen dit niet!) en doet dit op een zo neutraal mogelijke manier (fout 

gelezen woord meteen na het lezen aanwijzen en zelf correct herhalen + de zin vanaf het 

fout gelezen woord laten herhalen en verder lezen 
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- Na het lezen geeft leerkracht gerichte positieve feedback! 

- De tekst wordt op deze manier 1 keer (met 4 lezers) voorgelezen 

 

Verhaal navertellen 

- Leerkracht hangt de vergrote tekeningen bij het verhaal in willekeurige volgorde aan het 

bord, cursisten geven aan in welke volgorde de tekeningen moeten hangen. Vooraf draaien 

ze hun blad met de tekst om, zodat ze de juiste volgorde niet zien staan. 

- Het verhaal wordt naverteld. Eén cursist begint met de 1ste zin van het verhaal, een 2de 

cursist breit er een zin aan voort, … tot het verhaal ten einde is. 

 

Verhaal naspelen 

- Cursisten gaan per 2 zitten en bereiden het ‘toneeltje’ voor. 

o Het toneeltje wordt klassikaal naar voor gebracht (wie dat wil)  

 

Individueel lezen 

- Cursisten die dat willen lezen een stukje tekst hardop voor. Enkel de leerkracht corrigeert 

(andere cursisten doen dit niet!) en doet dit op een zo neutraal mogelijke manier (fout 

gelezen woord meteen na het lezen aanwijzen en zelf correct herhalen + de zin vanaf het 

fout gelezen woord laten herhalen en verder lezen 

- Na het lezen geeft leerkracht gerichte positieve feedback! 

- De tekst wordt op deze manier opnieuw 1 keer voorgelezen (met 4 lezers) 

 

Verhaal vertellen vanuit 1 perspectief 

- Cursisten vertellen het verhaal vanuit het perspectief van 1 van de hoofdpersonages (Hassan 

of Yusuf). Leerkracht geeft vooraf een voorbeeld (vanuit het perspectief van Hassan):  

“Goh, moet je nu wat weten! Ik gooide deze morgen kruimels in mijn tuin. Ha ja, ik ben zo 

bang voor tijgers en daarom gooi ik kruimels. Tijgers eten niet graag kruimels. Ze eten veel 

liever vlees. En dus gooi ik kruimels, want dan komen ze niet. Maar natuurlijk zat Yusuf weer 

in zijn tuin, hé! En die moest zich weer eens moeien met mij. Hij lachte mij zo’n beetje uit. Hij 

dacht dat ik kruimels gooide voor de vogels. Wat denkt Yusuf wel: dat ik dom ben of zo? 

Maar je moest hem zien kijken toen ik zei dat het voor de tijgers was. Hij geloofde mij weer 

niet. Da’s zo typisch voor Yusuf, hé! Die wil mij nooit geloven! Maar wacht maar: ik denk dat 

hij vanavond ook wel kruimels zal gooien in zijn tuin. Je zal het wel zien! 

- Cursisten bereiden dit per 2 of per 3 voor: wat zou Hassan vertellen? Hoe zou hij dat 

vertellen?  

- Een paar cursisten brengen dit ook naar voor in de groep.  
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Een paar zinnen uit het verhaal cirkelen  

- Zin 1: Yusuf leest een mooi boek in de tuin. 

 Introduceren van de zin: Weet je nog hoe het verhaal begint? Over wie wordt er eerst 

gesproken, over Yusuf of over Hassan? Waar is Yusuf?   

Leerkracht toont de volgende foto:  

 
Wat doet hij daar? Wat leest hij?  Wat voor een boek leest hij? … 

 Leerkracht schrijft de zin onder de foto op het bord. Wij gaan die zin eens lezen: 

“Yusuf leest een mooi boek in de tuin”. 

 Cirkelen: leerkracht stelt vragen over de tekst, cursisten antwoorden zo kort 

mogelijk. Leerkracht herhaalt eerst het korte antwoord, daarna het volledige 

antwoord. Terwijl ze het korte antwoord herhaalt, toont ze ook dat deeltje in de zin. 

 Ja/nee-vragen  

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin? 

 Leest Yusuf een mooi boek in de keuken? 

 Leest Hassan een mooi boek in de tuin? 

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin? 

 Leest Yusuf een dik boek in de tuin? 

 Leest Yusuf een krant in de tuin? 

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin? 

 Vertelt Yusuf een mooi boek in de tuin? 

 … 

 Of/of-vragen 

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin of leest Hassan een mooi boek in 

de tuin? 

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin of leest Yusuf een mooi boek in 

de keuken? 

 Leest Yusuf de krant in de tuin of leest hij een mooi boek in de tuin? 

 Vertelt yusuf een mooi boek in de tuin of leest Yusuf een mooi boek in 

de tuin? 

 Leest Yusuf een mooi boek in de tuin of leest hij een dik boek in de 

tuin? 

 … 

 W-vragen 

 Waar leest Yusuf een mooi boek? 

 Wie leest een mooi boek in de tuin? 

 Wat leest Yusuf in de tuin? 

 Welk boek leest Yusuf in de tuin? 
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 Wat doet Yusuf met het boek in de tuin?  

En als uitbreiding … 

 Waarom leest Yusuf een mooi boek in de tuin? 

 Hoe leest Yusuf een mooi boek in de tuin? (traag, stil, luid, …) 

 Met wie leest yusuf een mooi boek in de tuin? 

 … 

Bij deze uitbreidingsvragen kunnen de cursisten er op los fantaseren! 

 

- Zin 2: Hassan gooit kruimels op de grond: zelfde werkwijze 

 
 

- Zin 3: Tijgers zijn erg bang voor kruimels. 
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HASSAN EN DE TIJGERS 

 

 

Yusuf zit in de tuin. 
Hij leest een boek. 
Wat is het rustig in de tuin. 
En het is lekker warm. 
 

Dan hoort Yusuf iets. 
Wat is dat? 
Is daar iemand? 
Hij ziet Hassan. 
Dat is zijn buurman. 
 
 

 

 

Ach, Hassan! Jij bent het, zegt Yusuf. 
Kom je ook een beetje in de tuin zitten? 
Nee, zegt Hassan. 
Ik kom kruimels op de grond gooien. 
 

Kruimels?, vraagt Hassan.  
Waarom doe je dat? 
Dat is toch niet nodig nu. 
Het is zomer. 
De vogels hebben genoeg te eten. 

 

 

Oh, zegt Hassan. Dat is niet voor de vogels. 
Dat is voor de tijgers. 
En hij gooit verder kruimels op de grond. 
Voor de tijgers?, vraagt Yusuf. 
 

Ja, voor de tijgers, zegt Hassan.  
Ik ben erg bang voor tijgers. 
Maar ik ben ook slim, weet je! 
Tijgers lusten geen kruimels. 
Als er kruimels liggen, dan komen ze niet. 
 

 

 
Maar Hassan toch!, roept Yusuf. 
Wat zeg jij nu? Hoe kom je daar nu bij? 
Hier zitten toch geen tijgers! 
 

Ha ja, natuurlijk!, roept Hassan. 
Ze zijn bang voor de kruimels. 
Zie je wel! Ik heb gelijk. 
Gooi ook maar wat kruimels! 
Dan blijven de tijgers bij jou ook weg! 
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SCHRIJF DE JUISTE WOORDEN IN DE HOKJES 

  

 

3.    Hij weet veel = Hij is … 

6.    heel kleine stukjes brood 

7.    wild dier met strepen 

 

 

 
1.    kalm 

2.    deze man woont naast jou 

4.    Ik … graag taart 

5.    Niet te veel en niet te weinig 
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 (op hard papier kopiëren en verknippen) 
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