
Lessuggesties bij Ik heet Reinier en ons 
huis is afgebrand – Joke van Leeuwen 
 
Voor alle lessuggesties is het handig om het boek eerst voor 
te lezen in de klas of een aantal kinderen het boek te laten 
lezen. Als dat niet lukt, gebruik dan de fragmenten en 
aangegeven bladzijden om stukjes voor te lezen, zodat 
kinderen een indruk krijgen van het boek. 
 
 
 
 

Lesidee 1: Een gebeurtenis vertellen óf tekenen 
Geschikt vanaf groep 5. Werkvorm: voorlezen – vertellen – tekenen - schrijven 
 
Voorlezen: blz. 15 (vanaf ‘Toen de brand uitbrak…’) t/m blz.17 
Bekijken: blz. 18 en 19 
 
Reinier vertelt het verhaal van de brand en hij tekent het ook in een strip. Welke manier van 
vertellen is duidelijker? Maak tweetallen. De een vertelt een kort verhaaltje. Terwijl je maatje vertelt 
tekent de ander wat er gebeurt. Vergelijk het met elkaar. Kun je alles tekenen? Kun je alles in 
woorden vertellen of moet je sommige dingen echt zien? 
 
Lesidee 2: Het verhaal van mijn huis 
Geschikt vanaf groep 7. Werkvorm: klassengesprek - schrijfopdracht 
 
Voorlezen: blz. 63 t/m 69 
 
Mitzi is een joods meisje dat ondergedoken heeft gezeten in het huis van Reinier dat afgebrand is. 
Reinier vond in de kruipruimte (onder het huis) een ring met ‘Mitzi’ erin gegraveerd. Aan het eind 
van het boek vond hij de dochter van Mitzi en kon hij de ring teruggeven. Mitzi heeft geen leuke 
herinneringen aan het huis: ze moest altijd stil zijn en als er mensen op bezoek kwamen moest ze 
urenlang doodstil onderin een kast zitten. Reinier heeft alleen maar leuke herinneringen aan het 
huis: hij was heel gelukkig met zijn zolderkamertje. 
Huizen hebben vaak hele verhalen te vertellen, er hebben zoveel verschillende mensen gewoond en 
er zijn leuke en minder leuke dingen gebeurd. Wat zou er gebeuren als jouw huis echt kon praten? 
Wat voor verhalen zou jouw huis vertellen? 
 
Vertel een verhaal vanuit het perspectief (standpunt) van jouw huis. Maak dus een soort ‘persoon’ 
van jouw huis. Je mag het ook een naam geven. Het maakt niet uit of het een oud of een nieuw huis 
is. Weet je niet wie er vóór jullie in het huis woonden? Dat geeft niks, vertel dan gewoon het verhaal 
van jullie verhuizing en leuke/gekke/grappige dingen die in jullie huis gebeurd zijn. 
 
Veel plezier ermee en ik zou het leuk vinden om van je te horen als je een of meerdere lessen hebt 
gegeven. 
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