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Overkoepelende doelen 
van het project
• Samenwerking en sociaal 

wenselijk gedrag bespreken 
en stimuleren

• Leesplezier vergroten
• Technisch en begrijpend 

lezen verbeteren
• Fantasie prikkelen

Hoe werkt het?  
• Je leest het boek De vijf 

opdrachten voor in de klas. 
• Tijdens of na het lezen begin 

je met de 5 opdrachten. 
Iedere opdracht is gebaseerd 
op één van de vijf eigen-
schappen die een rol spelen 
in het boek. Al deze eigen-
schappen hebben ook een 
link met het thema ‘Vriend-
schap’. 

• Tijdsduur: ± 1 lesuur per 
opdracht. Voor opdracht 3 en 
5 kun je meer tijd nemen. 

• Per opdracht staat vermeld 
wat je aan materiaal nodig 
hebt.

Maak het extra leuk met 
een schrijversbezoek
Nodig Susan van ’t Hullenaar 
uit om langs te komen tijdens 
het project. Neem ruim van te 
voren contact op om te bespre-
ken hoe ze een leuke bijdrage 
kan leveren.  

Groep 4, 5 en 6

DE GROENE HAND - LESKAART 1 

5 minilessen over vriendschap 
en geheime clubs

Kom ook bij de club!   
• Lees samen een spannend boek over geheime club De Groene Hand, 
• koppel er leuke lees- en schrijflessen aan over het thema Vriendschap,
• en nodig de schrijfster uit! 

Deze lesbrief biedt een overzichtelijk project in 5 minilessen. Met het 
voorleesboek sleep je de kinderen als groep mee in een spannend avontuur. 
Met de opdrachten geef je dit avontuur extra kleur en inhoud en zet je de 

kinderen op een originele manier aan het werk!

TIP: is er in jouw 
klas sprake van 

‘groepsvorming’ en ben 
je bang dat sommige 
kinderen heel vaak 

genoemd worden bij 
opdracht 1 en 3, terwijl 
andere buiten de boot 

vallen? Dan kun je van te 
voren groepjes indelen 
voor de uitwerking van 

deze opdrachten. 

TIP: Pas het programma gerust aan en maak het op maat, zodat het 
helemaal voldoet aan je eigen wensen en omstandigheden! 
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OPDRACHT 1

DAADKRACHT
Met vrienden kom je in actie
Flora wil graag spannende dingen 
beleven maar in haar dorp gebeurt 
nooit iets. Je kunt natuurlijk net als 
Flora blijven wachten tot er eindelijk 
iets gebeurt, maar je kunt ook zelf in 
actie komen om het leven wat span-
nender te maken: bedenk gewoon je 
eigen mysterieuze club. 
Benodigdheden: pen, papier en 
fantasie

Bedenk je eigen club
Bedenk een club. Wat is het voor club? 
Wat gaan jullie doen? Mysteries oplos-
sen? Dingen bouwen? Dingen sparen? 
Strips maken, sporten of koken?
• Bedenk alvast één vriend of vrien-

din die bij zo’n club past. Zou deze 
vriend/vriendin een myste rieuze 
uitnodiging leuk vinden, of houdt hij 
of zij juist niet van geheim gedoe? 
En welke opdracht zou je voor hem/
haar verzinnen?

• Hoe heet je club? 
• Waar is jullie clubhuis? 
• Hebben jullie een wachtwoord? 

Welk? 

DE 5 OPDRACHTEN
Voor de leerkracht: kopieer de opdrachten en deel steeds een nieuwe opdracht 

uit in de groep. Je kunt de opdrachten ook alleen laten zien op het digibord.  
Wil je de opdracht liever op je eigen manier uitleggen? Ook prima!

OPDRACHT 2

HANDIGHEID
Samen maak je de mooiste dingen
Klussen en iets moois maken. Samen gaat het sneller 
en is het leuker!    
Benodigdheden: dozen, vellen A1-papier, verf en 
ander knutselmateriaal, goede samenwerking  
  

Bouw samen een clubhuis 
Ontwerp samen een clubhuis. Werk in groepjes van 
4 (of 3 of 5, afhankelijk van het aantal kinderen in de 
groep). Je kunt kiezen tussen: 
• Een 3D clubhuis: in een kartonnen doos, met alles 

dat je kunt vinden. Maak kleden, kussens, bankjes, 
muren (met ramen of juist niet?), vloeren (met 
vluchtluik?), een open haard? Een geheime voorraad 
lekker eten? Mysterieuze gevonden voorwerpen…  
bedenk het maar!  

• Een 2D clubhuis: op een groot vel papier (A1 of A2 
formaat). Teken, schilder of maak een collage. Je 
kunt de omgeving van je clubhuis laten zien (in het 
bos, in een boom, in een schuur, onder water, in 
een toren? Bedenk het maar! En daarnaast teken 
je het clubhuis zelf. Je kunt ook een plattegrond 
maken. 

Voor de leerkracht: 
Let op: de kinderen moeten het echt samen doen! 

Aan het eind moet iedereen kunnen vertellen hoe de 
samenwerking liep en of iedereen heeft meegeholpen. 
Alle bijdragen tellen: heb je het ontwerp of een deel 
daarvan bedacht? Heb jij spullen verzameld, geknipt, 
geplakt, getekend? Heb jij ervoor gezorgd dat alles 

goed bleef lopen? Of heb jij iedereen vrolijk en 
enthousiast gehouden?

Vraag: leverde de beste samenwerking 
nu ook het beste clubhuis op?
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OPDRACHT 3

SLIMHEID
Slimme vrienden vullen elkaar aan
In een geheime club is het handig als je dezelfde 
dingen leuk vindt. Maar je hoeft echt niet op 
elkaar te lijken, het is juist slim als je elkaar aan-
vult. Want in een geheime club als De Groene 
Hand heb je verschillende eigenschappen nodig 
om mysteries te kunnen oplossen. Niet iedereen 
kan alles, maar samen kom je een heel eind!
Benodigdheden: pen, papier, zelfkennis, 
inlevingsvermogen.

Wie vult jou aan?
Maak een lijstje met 5 eigenschappen die belang-
rijk zijn voor jouw club. Welke 2 eigenschappen 
passen het best bij jouzelf? En welke 3 minder? 
Noem bij elke van die 3 eigenschappen minimaal 
3 kinderen uit je klas die deze eigenschap wel 
hebben, en leg uit hoe zij jou kunnen aanvullen. 
Probeer niet direct je eigen vrienden te noemen 
maar kijk naar iedereen!

OPDRACHT 5

DAPPERHEID
Voor je vrienden ga je door het vuur 
De leden van De Groene Hand zijn geen superhelden, maar ze 
houden wel van spanning. En ze laten elkaar niet in de steek.
Benodigdheden: pen, papier, fantasie en een beetje moed

Red een vriend of vriendin in nood 
Lees het onderstaande stukje en schrijf zo spannend mogelijk hoe het verder gaat.  

 
Je komt thuis en je slingert je schooltas in een hoek. Je hangt je jas over de dichtstbijzijnde 
stoel en voelt even in je jaszak om dat ene snoepje eruit te halen. Hé, het is weg! Maar je voelt 
wel iets anders: een briefje. Je vouwt het open en leest: 

‘Help!!! Ik Heb geen tIjd om Het uIt te leggen maar kom na scHool 

meteen naar Het bruggetje In Het park. ecHt meteen, anders Is 

Het te laat! neem wel. . . sorr. . .  ’

Het briefje is plots afgebroken. Er staat geen naam onder, maar je herkent het handschrift 
van een goede vriend/vriendin van je. 

  
Om wie gaat het? Ga je meteen op pad? Neem je iets bijzonders mee? Wat is er aan de 
hand en wat gebeurt er als je bij het bruggetje bent? Schrijf er een verhaal over. 
  

OPDRACHT 4

AARDIG ZIJN
Vrienden helpen elkaar 
(en anderen!)
Bij De Groene Hand lossen ze niet alleen 
mysteries op, ze bieden ook de helpende 
hand en doen goede dingen, in het geheim 
natuurlijk! Opdracht 5 voor Flora was niet 
voor niets ‘iets goeds wensen’. 
Benodigdheden: kaartjes, pen, 
versiermateriaal en vriendelijkheid 

Wie ga jij verrassen met iets aardigs? 
Maak een mooie kaart met een tekeningetje 
of logo dat met jouw club te maken heeft. 
Schrijf er een geheime, lieve wens voor 
iemand op. Het mag een vriend of vriendin 
zijn maar ook een familielid, buurvrouw, juf 
of iemand anders die een lief bericht kan 
gebruiken. Geef de kaart ongemerkt/stiekem 
aan die iemand.  
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Hoe regel je een schrijvers bezoek? 
Een schrijversbezoek inspireert kinderen en maakt ze extra 
enthousiast. Susan van ’t Hullenaar komt graag langs om een 
bijdrage te leveren aan het project. Een paar ideeën: 
• Susan doet de aftrap en leest de eerste hoofdstukken uit 

De Vijf opdrachten voor. En gaat daarna met de klas in 
gesprek over boeken, fantasie, vriendschap en geheime 
clubs.

• Susan komt tussendoor langs om voor te lezen en om met de 
klas in gesprek te gaan. Bij opdracht 2 kun je haar vragen om 
te jureren en het mooiste clubhuis te kiezen. Bij opdracht 5 
kan ze tips geven over het schrij-
ven van verhalen. Je kunt haar 
ook vragen het spannendste ver-
haal uit te kiezen! 

• Susan komt na afloop van het 
project langs. Om de laatste 
hoofdstukken voor te lezen, of 
de eerste hoofdstukken van De 
Groene Hand deel 2; Het beeld 
van Raban.

Voor alle soorten bezoek geldt: 
bereid je voor en bedenk van te 
voren alvast welke vragen je wilt 
stellen! 

Wil je dat Susan naar jouw school komt? Boek haar via  
https://www.deschrijverscentrale.nl/ of neem contact op via 
info@groenehandpost.nl

Over de Groene Hand-serie
Ken je de serie nog niet? 
Op www.susanteksten.nl/kinderboeken lees je er alles over.
De boeken zijn te bestellen via de boekhandel of via 
de website.

        Prijs: EUR 12,95.  

Wat anderen zeggen: 

Een aanrader voor lezers vanaf 
ca. 9 jaar – Margriet Obers 

voor NBD Biblion

Je wordt als lezer meteen vanaf de 
eerste bladzijde meegenomen in 

het verhaal en kinderen zullen zich 
ongetwijfeld haast zelf lid voelen 
van de geheime club … Ondanks 

dat het is geschreven voor een jonge 
doelgroep is het écht boeiend, zelfs 
voor een volwassene. Nederland 
heeft er hele mooie serie bij voor 

zowel jongens als meisjes die heerlijk 
wegleest en boeit vanaf het eerste 
hoofdstuk. Kortom, een absolute 

aanrader! – Bertine van Speijk, 
Letters & Spetters

De boeken uit de groene hand serie 
zijn te leuk om ze niet te lezen. 

Ideaal ook om klassikaal door te 
nemen. Maar, als je een deel hebt 
gelezen wil je de rest ook lezen, je 

bent gewaarschuwd! – Hebban/In 
de boekenkast, door Sandra 

Hutchison

Het leuke en inspirerende bezoek 
heeft de kinderen erg geholpen bij 
het schrijven van hun verhalen. 

Ze hebben er met veel plezier aan 
gewerkt en maakten gebruik van 

Susans tips! – Parnassiaschool 
Santpoort-Noord

Meer info voor de leerkracht:

ISBN 9789402601800 (#1) ISBN 9789402601817 (#2) ISBN 9789402601824 (#3)
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