
  

C-Basis schooljaar 2022-2023  
 

 

 

  

  

  

  

 

 

Disciplines: Duurzaamheid, fotografie & literatuur 
  

 



  

   

 

1 – Algemene omschrijving les   

Doelgroep:  Groep 1 en 2 van de basisschool  

Titel:  Maximiliaan heeft een beestje   

Cultuurdiscipline(s):  Duurzaamheid, fotografie & literatuur   

Periode:  Bezoek Bibliotheek: februari / maart 2023  

Verwerking: maart 2023  

Tentoonstelling in de bibliotheek: februari/ maart 2023  

Rijouders/begeleiders:  Tijdens de workshops zijn ouders niet aanwezig.   

Korte beschrijving  "Maximiliaan Modderman heeft een beestje" is een project 

waarbij we met alle groepen van de gemeente Maashorst 

samen uiteindelijk een mooie tentoonstelling in de Bibliotheek 

maken!    

  

Het omvat een interactieve speurtocht in de Bibliotheek van 

ongeveer 20 minuten met een creatieve verwerking.  

  

Het is voor de kinderen van meerwaarde als het liedje 

voorafgaand aan het bezoek is aangeleerd en als het 

fotobeZoekboek is geïntroduceerd.   

  

Tijdens een interactieve speurtocht in de Bibliotheek maken 

de kinderen kennis met Maximiliaan en zijn beestjes. Daarna 

volgt een creatieve opdracht waarbij  

de kinderen aan de slag gaan met het maken van een 

zoekplaat met bloemetjes en beestjes.   

  

Samen met alle kinderen in Maashorst maken we een galerie 

van zoekplaten met bloemen, vogels én Maximiliaan waar 

iedereen naar mag komen kijken. Maximiliaan heeft een 

beestje, zie jij hem ook...?    

  

C-Basis-op-maat:   

Het gehele project kan aansluiten bij diverse thema’s: lente, 

seizoenen, lentekriebels, duurzaamheid, natuur, feest, 

fotografie.  

   

  

Deze lesbrief is ook digitaal  te vinden op de boekingssite van Kunst & Co.  



  

   

 

2 – Doel van de les  

  

  

Kennis en inzicht  

(cognitieve 

vaardigheden)  

• Leerlingen luisteren naar en genieten van een prentenboek.   

• De leerling verwoord eigen ervaringen in het gesprek over 

het boek.   

• Door het voorlezen krijgen de leerlingen inzicht in de 

structuur, de spanningsboog en andere literaire conventies.   

• De leerlingen maken kennis met verschillende boeksoorten 

en ontdekken de samenhang tussen beeld en geschreven tekst.  

• Leerlingen zien hoe van oud papier nieuw papier wordt 

gemaakt.  

Vaardigheden   

(Motorisch, 

communicatieve, 

sociale)  

• De leerlingen werken samen naar een eindwerkstuk toe. 

• De leerlingen zien hoe papier op een duurzame manier 

gemaakt kan worden. 

• De leerling bedenkt een eigen ontwerp en maakt met de 

aangeboden materialen een werkstuk.   

Houding  

(Gevoel, beleving, 

affectie)  

• Leerlingen beleven een mooi prentenboek.  

• Leerlingen bekijken elkaars werkstukken en kunnen van 

elkaar benoemen wat zij mooi vinden aan het werkstuk.   

• Leerlingen genieten van elkaars gemaakte kunstwerken.  

• Leerlingen beleven het thema van het boek door middel van 

activiteiten gedurende de interactieve speurtocht.  

  

  



  

   

 

3 – Benodigde materialen en leermiddelen   

  

 

Elke klas krijgt een pakket met daarin:  

• Het fotobeZoekboek. Dit is jullie eigen fotoZoekboek met op de laatste 

bladzijde een leeg vlak. In de Bibliotheek gaan we zorgen voor een mooie 

laatste foto!   

• Het leesboek: Maximiliaan geeft een feestje. Dit is het prentenboek van het 

jaar. Dit prentenboek mag de school houden.  

Indien de school met meerdere klassen van dezelfde school de Bibliotheek 

bezoekt, hebben wij 1 exemplaar van “Maximiliaan geeft een feestje” 

toegevoegd en daarbij een ander boek uit de Prentenboeken top 10 

• Een vingerpopje van Maximiliaan 

• Deze lesbrief   

• Het liedje dat hoort bij de voorleesdagen. Dit vind je hier: bit.ly/3GZZhuq  
 

  



4 – Didactische volgorde  

  

Inleiding    

Sommige onderdelen zijn noodzakelijk om uit te voeren voor een goed verloop 

van de workshop. De additionele onderdelen verrijken de lessen, en zorgen voor 

een betere verwerking, maar kunnen eventueel beperkt worden uitgevoerd of 

weggelaten worden. In de lesbeschrijving wordt duidelijk aangegeven welke 

onderdelen basis of additioneel zijn.   

  

Voorbereiding  

 

Tijdens de workshop zingen we een liedje. Het is voor de beleving van de 

workshop fijn als de kinderen dit liedje al kennen en bij de workshop kunnen 

meezingen.  bit.ly/3GZZhuq 

  

Opdracht ter voorbereiding: Zoekboekopdracht  

  

Zoekboeken zijn boeken met veel afbeeldingen waarop kinderen (of 
volwassenen) afbeeldingen of woordjes moeten zoeken. Het is erg goed voor de 

taalontwikkeling van kinderen omdat kinderen op een speelse manier bezig zijn 
met taal en woordenschat. Het is leuk om in de klas tijdens deze periode wat 
zoekboeken neer te leggen, zodat kinderen ook zelfstandig zoekboeken kunnen 

lezen.  
  

• Introduceer het fotobeZoekboek. Bekijk de voorkant van het boek. Wat zien 
de kinderen? Op de kaft staat dat dit een fotobeZoekboek is. Wat zou dat 

zijn?   
• Wat is een zoekboek?  Wie van de kinderen heeft wel eens een zoekboek 

gelezen? Wat vonden ze er leuk aan? Wat was lastig?  

• Wat is dit voor een bijzonder zoekboek? Zien de kinderen iets wat ze 
herkennen?   

• Dit is een fotoboek. Vertel dat je met foto's blijvende herinneringen kunt 
maken. Dit fotobeZoekboek wordt hun fotoboek met blijvende herinneringen 
van hun bezoek aan de Bibliotheek. 

• Introduceer de Bibliotheek.   
• Wie van de kinderen is er weleens in de Bibliotheek geweest? Wat deed je 

daar?   
• Bekijk met de kinderen samen de afbeeldingen. Laat de kinderen benoemen 

wat zij zien. Benoem ook zelf wat je ziet. Met deze oefening kun je eenvoudig 

de woordenschat van de kinderen vergroten en raken de kinderen alvast 
bekend met de Bibliotheek. 

• Op elke foto in het zoekboek staan een aantal boekfiguren. Kunnen de 
kinderen deze vinden?   

• Laat een van de kinderen iets benoemen dat de andere kinderen moeten 

zoeken. Laat ook een kind dat wat minder snel de afbeeldingen vindt een 
keer de opdracht geven aan de rest van de groep. Maak er een spelletje van: 

wie vindt als eerste de...  
• Vertel ten slotte dat jullie op bezoek gaan in de Bibliotheek om te luisteren 

naar het boek van “Maximiliaan geeft een feestje”.  

  



  

   

  

Maximiliaan geeft in de Bieb een feestje 

Melodie: Op een grote paddenstoel 

Tekst: Eefje van Waes 

 

Maximiliaan geeft in de Bieb een feestje 

Iedereen mag komen, ja ook ieder beestje 

Ze spelen fijn en eten taart 

En lezen ook een boek 

Ze spelen zelfs verstoppertje, ga je mee op zoek 

 

Maximiliaan geeft in de bieb een feestje 

Iedereen mag komen, ja ook ieder beestje 

Maar ojee, nu zijn ze vies en moeten echt in bad 

We gaan nu snel beginnen, ga je mee op pad. 

 

 



  

   

Workshop in de Bibliotheek  

 

De leerkracht is aanwezig tijdens de workshop in de Bibliotheek.  

Van de leerkracht wordt een actieve houding verwacht.   

  

In de Bibliotheek gaan we het verhaal voorlezen van “Maximiliaan Modderman 

geeft een feestje” en hebben we een korte interactieve speurtocht door de 

bibliotheek waarbij we op zoek gaan naar de beestjes voor het feestje van 

Maximiliaan.   

We vinden diverse ingrediënten die in het badje van Maximiliaan worden 

gegooid.  Hierna laten we aan de kinderen zien wat we hiervan kunnen maken!   

  

Als verwerking gaan de kinderen bloemen en beestjes maken van oude 

tijdschriften en geschept papier.   

  

Voor elke klas hangt een lijst op het raam waarin de bloemen en de beestjes 

kunnen komen te hangen. Aan het einde maken we een mooi kunstwerk van de 

gemaakte bloemen en beestjes, én verstoppen we Maximiliaan tussen de 

gemaakte werkstukken.   

  
   

  



  

   

Verwerking achteraf  

  

Voor een optimale beleving van het boek en het bezoek aan de Bibliotheek kun je 

de volgende opdrachten met de kinderen uitvoeren.  

  

  

Opdracht 1: Kringgesprek  

  

• Laat het boek zien. Benoem dat dit de kaft van het boek is. Lees de titel van het 

boek en vertel wie het boek heeft gemaakt.    

• Bekijk samen de voorkant van het boek. Wat zien de kinderen? Wat gebeurt er 

op de tekening.   

• Lees het boek interactief voor en moedig de kinderen aan om te reageren op 

het verhaal Stel vooral open vragen, zodat de kinderen actief betrokken worden. 

Ga in op de reacties van de kinderen: ‘Hoe komt het dat je dat denkt?’ En laat 

de kinderen op elkaar reageren: ‘Wie denkt dat ook?’    

• Leg dan de moeilijke woorden uit.   

• Wat vinden de kinderen van het boek? Wat vinden ze mooi? Wat vinden ze 

bijzonder? Bekijk de afbeeldingen in het boek. Wat valt ze op?  

• Wat vonden ze van het boek dat werd voorgelezen? Over wie ging het boek? 

Wat gebeurde er? Waarom gooide Maximiliaan alles in het water? De illustratie 

waarop Maximiliaan het boek in bad gooit is een goede aanleiding voor een 

gesprekje hoe je met een boek moet omgaan. Wat gebeurt er met een 

boek/papier dat nat wordt?  

• Laat de kinderen daarna ook zelf het verhaal vertellen. Gebruik daarbij open 

vragen als "waarom kijken de beesten hier zo bang”. Doordat ze nu zelf het 

verhaal moeten vertellen, wordt de nieuwe woordenschat actief gebruikt.   

• Maak eventueel gebruik van het vingerpopje. Het popje vraagt de kinderen naar 

hun ervaringen. Wat was de grappigste prent van het boek? Wat maakt die 

prent zo grappig? Wat vonden ze van Maximiliaan? Was hij vrolijk, slim, 

grappig?  

• Na de workshop bespreek je met de kinderen de belangrijkste punten van de 

workshop.   

  

  



  

   

 

Opdracht 2: FotobeZoekboek 

 

• Neem nogmaals het fotobeZOEKboek. Bekijk dit boek samen met de kinderen. 

Herkennen de kinderen dingen uit het boek? Herkennen ze de medewerkers van 

de Bibliotheek?   

• In de Bibliotheek hebben de kinderen tijdens het bezoek gezocht naar allerlei 

boekfiguren. Deze zitten op elke foto in het boek ook verstopt! Kunnen de 

kinderen deze vinden?   

• Zien de kinderen ook Maximiliaan op alle foto’s?  

• Laat tenslotte de laatste bladzijde weer zien. Deze is nog leeg. Wat saai. Wat 

zou daar kunnen komen? Hebben de kinderen een idee? Laat dan de foto zien 

die is gemaakt in de Bibliotheek. Plak deze op de lege plaats.   

 

• Geef het boek een mooi plekje in de klas. Zet Maximiliaan bij het boek.   

• Geef de komende weken het vingerpoppetje van Maximiliaan een leuke plek in 

de klas. Wanneer je gaat werken met boeken, kun je Maximiliaan even terug 

laten komen.   

• Speel een zoekspelletje met het vingerpoppetje van Maximiliaan. Verstop het 

ergens in de klas. Iedereen zit op zijn stoel. Wie kan hem vinden..?  

• Eventueel kun je een van de additieve opdrachten (bijlage 1) uitvoeren met de 

klas.   

 

  



  

   

 

Opdracht 3: uitnodiging   

  

In de Bibliotheek hebben de kinderen met hun klas een prachtig kunstwerk 

gemaakt. Laat kinderen een uitnodiging maken voor ouders / opa/ oma om samen 

naar de galerie van de zoekplaten in de Bibliotheek te komen kijken.  

  

Laat de kinderen foto's verzamelen van bloemen. Gebruik hiervoor tijdschriften, 

folders etc. Als de kinderen zelf een telefoon of fototoestel tot hun beschikking 

hebben, is het leuk om de kinderen zelf foto's te laten maken van bloemen. Dit 

kunnen ze ook thuis doen, om zo de ouderbetrokkenheid te vergroten.  

  

Laat voor de beleving van de opdracht ook hierbij het vingerpoppetje van 

Maximiliaan even terugkomen. Laat hem meekijken, mee nadenken, meespelen in 

een verhaal.   

  

Additioneel:  

Bij het fotobeZoekboek zit nog een helemaal lege bladzijde. Laat kinderen een foto 

maken als ze samen met hun ouders/ opa/oma in de bibliotheek op bezoek gaan. 

Print deze uit en plak deze op de lege bladzijden. Op deze manier wordt jullie eigen 

fotobeZoekboek steeds groter!    

  

Uitnodigingen maken van zelf geschept papier is natuurlijk ook erg leuk.  

Een duidelijke uitleg om zelf papier te scheppen vind je hier:  

https://www.ihobby.nl/blog/zelf-papier-maken-zo-doe-je-dat-n307 
 
   

  



  

   

Alternatieve verwerkingsopdrachten  

  Deze opdrachten kunnen worden uitgevoerd als extra verwerking.  

    

Beweegversje  

Dit versje voeren we tijdens de interactieve speurtocht in de Bibliotheek ook uit 

samen met de kinderen.   
 

Ik word echt kleddernat 

Want ik ga nu in bad 

Ik neem een grote duik  

En was daarna mijn buik 

Daarna was ik mijn benen 

Tot aan mijn kleine tenen 

Ook sop ik nog mijn oren 

Van achter en van voren  

Tot slot was ik mijn haar  

Dan ben ik helemaal klaar 
 

 

Laat water met je vingers over je hoofd druppelen 

Maak een juich-teken in de lucht 

Maak met je handen een duikbeweging naar de vloer 

Wrijf over je buik 

Wrijf over je bovenbenen 

Beweeg wrijvend naar je tenen 

Wijs naar je oren 

Wrijf achter en voor je oren 

Wrijf door je haren 

Steek je duimen in de lucht 
 

  



  

   

Beweegopdrachten  

 

• Zing het liedje hoofd, schouders, knie en teen en laat de kinderen een was 

beweging maken alsof ze zich wassen.  

• Zet een liedje op en laat de kinderen dansen met hun knuffel.  

   

Feestelijke luistertips 

Kinderen voor kinderen “Feest” https://www.youtube.com/watch?v=8tlrUm_G10k 

Kinderen voor kinderen “Feest” https://www.youtube.com/watch?v=gfA3UvVqiCk 

Verrassing, liedje uit Hoelahoep. https://schooltv.nl/video/verrassing-liedje-uit-

hoelahoep/ 

De optocht, liedje uit 

Hoelahoep, ook leuk ter 

voorbereiding op Carnaval. 

https://schooltv.nl/video/de-optocht-liedje-uit-

hoelahoep/ 

Feest en Carnavalsliedjes Dirk 

Scheele, 20 minuten 

luisterplezier. 

https://www.youtube.com/watch?v=xWxU18Hv9qI 

Hiep hiep hoera, Kinderen voor 

kinderen. 

https://www.youtube.com/watch?v=02fIrE-_6n8 

  



  

   

Knutselopdrachten  

 

• Maak Maximiliaan Modderman van een keukenrol: https://yoo.rs/maximiliaan-

modderman-knutselen-met-gratis-printable-en-keukenrol-1661725465    

• Geef de kinderen een getekende blanco taart (of laat ze die zelf eentje 

tekenen) en vraag "wat wil jij op je taart hebben?” Laat ze de taart versieren.  

• Voer een gesprekje over een feestje. Laat de kinderen tekenen welke 

dieren/knuffels er op hun feestje mogen komen. 

 

 
  

 

Speelopdrachten  

 

• Maximiliaan en de beesten houden een vies feestje. Ze knoeien lekker met 

taart. Vertel de kinderen dat ze ook lekker gaan knoeien en kliederen.  

Dek een tafel af met een wit laken of papier. Leg eventueel kranten op de 

vloer en geef de kinderen een schort. Zet bakjes neer met dingen waarmee de 

kinderen kunnen smeren, zoals chocopasta, pindakaas, jam…. Laat ze 

hiermee ‘vingerverven’.  

Maak hier een lettertafel van, waar kinderen met de aangeboden materialen 

letters kunnen maken of maak een scheerschuimtafel waar kinderen letters en 

figuren kunnen maken.  

• Vul de watertafel met warm water. Doe er samen met de kinderen een beetje 

afwasmiddel in. Laat ze met hun handen door het water roeren tot er schuim 

ontstaat. Zorg voor afwasborstels, hand- en theedoeken. De kinderen kunnen 

van alles wassen: poppen, speelgoed, vieze vaat of het laken dat ze in de 

andere activiteit vies gemaakt hebben. Ze maken alles ook weer droog.  

• Maak modder in de zandtafel en laat de kinderen hier moddercupcakes van 

maken.  

• Ga bellenblazen met wc-rollen, rietjes of met een washandje 

https://pin.it/3ikyNbH  

  
  

https://yoo.rs/maximiliaan-modderman-knutselen-met-gratis-printable-en-keukenrol-1661725465
https://yoo.rs/maximiliaan-modderman-knutselen-met-gratis-printable-en-keukenrol-1661725465
https://pin.it/3ikyNbH

