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Over het boek
De avond voor hij gaat afzwemmen, is Tim verschrikkelijk zenuwachtig. Hij heeft
muizen in zijn hoofd, zoals papa zegt. Gelukkig heeft papa een verrassing waardoor
hij zich wat dapperder voelt. Een echt ridderpak!
Toch wordt het geen rustige nacht, want Beer verdwijnt uit zijn bed. Meegenomen
door een draak! Daar ligt een taak voor Ridder Tim!
Kan Ridder Tim zijn lievelingsbeer redden? En zal hij zijn zwemdiploma halen?
Ieder kind van vier jaar en ouder zal niet willen stoppen met lezen of luisteren tot hij
of zij erachter is gekomen.
Ridder Tim is al jarenlang een succesvolle voorstelling van Theater Snater. Inge
Besaris, die samen met Chris Oelmeijer Theater Snater vormt, heeft het herkenbare,
fantasievolle verhaal bewerkt tot een heerlijk voorleesboek dat beginnende lezers
zelf ook kunnen lezen terwijl ze genieten van de vele kleurrijke illustraties die Astrid
Sam maakte.
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl
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Over de auteur
Inge Besaris is schrijfster, poppenspeler en theatermaakster. Als Theater Snater
maakt ze al vijfendertig jaar voorstellingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd met
haar levensgezel Chris Oelmeijer. Ridder Tim is haar debuut.
Over de illustrator
Astrid Sam studeerde aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam en volgde de richting
Illustratieve Vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Haar werk
kenmerkt zich door de vrolijke kleuren en heldere karakters. Ridder Tim is
haar eerste boek bij Lemniscaat.

Thema’s: avontuur, bang of onzeker zijn, dromen, vriendschap, draken, knuffels

Lessuggesties

Doelgroep:

Ridder Tim is geschikt voor kinderen van 4 tot 9
jaar. Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor
leerlingen van groep 1 tot en met 6 van het
basisonderwijs.1

Tijdsinvestering:

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend
van een half lesuur tot meerdere lesuren.

Uitvoering:

Klassikale of individuele start, vervolginvulling
zowel individueel als in groepjes mogelijk.

Inleiding
U kunt het project rond het boek Ridder Tim inleiden met deze samenvatting van het
verhaal:
Tim is vreselijk zenuwachtig, want morgen moet hij afzwemmen. Er komen
allemaal mensen kijken, maar stel je voor dat het niet lukt?

In deze leeftijdscategorie bevinden zich zowel leerlingen die al wel als leerlingen die nog
niet kunnen lezen. Uw hulp bij het omzetten van deze opdrachten naar begrijpelijke taken zal
in veel gevallen nodig zijn.
1
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Zijn vader maakt zich helemaal geen zorgen. Wel snapt hij dat Tim het
spannend vindt, en om hem te helpen geeft hij hem een ridderpak en slaat
hem tot ‘Ridder Tim’. Maar ook een ridder is wel eens bang, zeker als hij zijn
beer uit de handen van een draak moet redden. Ridder Tim is niet zo dapper
en heeft geen enkele zin om met de draak te vechten. Gelukkig is hij wel erg
slim, en als je vriendschap kunt sluiten met een draak, lijkt afzwemmen ineens
ook minder eng.
Vervolgens begint u een klassengesprek met een keuze uit de volgende vragen:
• Ben je wel eens ergens zenuwachtig / bang voor (geweest)? Wat voel je dan?
• Wat doe je om jezelf te helpen als je zenuwachtig / bang bent?
• Is er dan ook iets wat andere mensen voor je kunnen doen?
• Hoe word jij naar bed gebracht? (voorlezen, verhaal vertellen, stoeien, enz.)
• Wat moet je allemaal doen voordat je in bed ligt?
• Droom je wel eens? Weet je nog een droom die je kunt vertellen?
• Heb je wel eens eng gedroomd? Wat droomde je toen?
• Soms droom je enkele keren hetzelfde (dat je kunt vliegen of dat iemand je
achterna zit, bijvoorbeeld). Heb jij dat ooit gehad?
• Je kunt ook dagdromen. Dan denk je aan dingen die op dat moment niet
gebeuren, maar die je graag wilt. Dagdroom jij? Waarover?
• Heb jij een beste vriend of vriendin?
• Wat vind je zo leuk aan hem/haar?
• Wat doe je graag samen met die vriend(in)?
De jongste kinderen kunnen hun lievelingsknuffel mee naar school nemen. In de
groep vertellen ze iets over hun knuffel.
•
•
•
•

Hoe heet hij?
Hoelang heb je hem al?
Waar is hij allemaal geweest?
Ben je hem al eens kwijtgeraakt? Hoe vond of kreeg je hem terug?

Uitvoering
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en
leid die in bij de leerlingen.
Een aantal van deze lessuggesties komt uit de lesbrief
die bij het toneelstuk Ridder Tim van Theater Snater
wordt aangeboden.
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Kleurplaat
Op het werkblad Kleurplaat vind je een kleurplaat van de draak uit Ridder Tim. Geef
de draak de allermooiste kleuren die je kunt vinden.

Jouw knuffel
Ridder Tim heeft een knuffel die Beer heet. Tim nam hem vroeger overal mee
naartoe, maar hij raakte Beer ook wel eens kwijt. Daarom blijft Beer nu thuis op Tims
kussen liggen.
Heb jij ook een knuffel? Hoe ziet die eruit? En hoe heet hij? Heb je wel eens een
avontuur met jouw knuffel beleefd?
Opdracht
Maak een tekening van jouw knuffel. Als je de tekening af hebt, kun je hem aan je
klasgenoten laten zien. Vertel er dan ook iets bij over de knuffel. Waarom is hij
bijvoorbeeld speciaal?

Monstercontrole
De vader van Tim controleert of er geen monsters in Tims kamer zitten. Hij kijkt in de
wasmand, onder het bed en in de kast. Gelukkig kan hij niets vinden.
Opdracht
Stel je voor dat er wel een monster in Tims kast verstopt zat. Hoe zou dat er dan
uitzien? Teken met potlood een wild, gek, grappig of gruwelijk monster. Scheur
daarna stukjes papier uit kranten of tijdschriften en plak die in de potloodtekening. Zo
krijg je een plakmonster met allemaal verschillende kleuren en misschien wel letters
of bijvoorbeeld bomen op zijn buik.

Bloemetjeszeep
Na het plassen wast Tim zijn handen met zeep. Tim vindt dat die zeep lekker ruikt,
naar bloemetjes. Papa vindt de bloemetjeszeep maar vies. Hij wil niet naar
bloemetjes ruiken.
Opdracht
Maak je eigen bloemetjeszeep. Je hebt hiervoor nodig:
- Oude zeepjes
- Een beetje douchegel of badschuim
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- Cakevormpjes of ijsblokjesvormpjes
- Een rasp
- Een kom
Stap 1: Vraag een volwassene om je te helpen.
Stap 2: Rasp de oude zeepjes fijn.
Stap 3: Doe de geraspte zeep in een kom en voeg een beetje douchegel of
badschuim toe.
Stap 3: Kneed het geheel goed, totdat het lekker stevig voelt.
Stap 4: Verdeel het zeepmengsel over de vormpjes. Druk het mengsel stevig aan.
Stap 5: Leg de vormpjes in de koelkast, tot ze hard zijn geworden.
Stap 6: Druk de zeepjes voorzichtig uit de vormpjes, en klaar is je eigen zeep.
Vreemde woorden
Papa zegt: ‘Je moet een riddereed zweren.’
Tim vraagt: ‘Wat is dat?’
Papa legt uit: ‘Iets wat je belooft te gaan doen als je ridder bent.’
In Ridder Tim komen een paar lastige woorden voor. Weet jij wat ze betekenen?
Opdracht
Neem het werkblad Vreemde woorden. Daarop zie je een aantal hokjes staan, met
daarin een zin. In die zin is steeds één woord dikgedrukt en onderstreept. Schrijf in
het hokje op wat het woord volgens jou betekent. Als je klaar bent, vraag je aan je juf
of meester of jouw betekenis klopt.

De hij/zij-vorm van werkwoorden
Papa controleert of er een monster in de kast zit. Hij loopt naar de kast, opent de
deuren en kijkt naar binnen.
Alle woorden die in de zin hierboven onderstreept zijn, staan in de hij/zij-vorm. Weet
jij hoe je de hij/zij-vorm van het werkwoord maakt? Als je het niet meer weet, vraag
dan hulp aan je juf of meester.
Opdracht
Op het werkblad Werkwoorden staan een heleboel zinnen. Maak de zinnen compleet
door de hij/zij-vorm van het werkwoord in te vullen. Het werkwoord dat je moet
gebruiken, staat tussen haakjes achter de zin.
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Hersenen en andere organen
Wanneer de draak de beer heeft afgepakt, moet Tim een plan bedenken om zijn
knuffel weer terug te krijgen. Maar hij is zo verdrietig dat hij niet meer goed kan
nadenken. Zijn hersens lijken wel pap.
Je hersenen zijn heel belangrijk. Je kunt ermee denken, maar ze regelen ook veel
dingen in je lijf. In je lichaam zitten nog meer organen die heel belangrijk zijn om
goed te kunnen leven.
Opdracht
Op het werkblad Hersenen en andere organen vind je een afbeelding van een
menselijk lichaam, waarin een aantal belangrijke organen staat getekend. De namen
van de organen staan bovenaan het werkblad. Zet de namen van de organen op de
juiste plek. Als je er niet helemaal uitkomt, vraag dan een volwassene om je te
helpen. Je kunt natuurlijk ook een encyclopedie of het internet gebruiken voor het
vinden van de antwoorden.
Voor de docent
Toon uw leerlingen waar ze de namen van de
organen kunnen noteren of geef hun een blaadje
met lijntjes, als dat makkelijker voor hen is om te
beschrijven.

Voltooid deelwoord
De draak ziet er heel gevaarlijk uit, maar hij maakt wel veel fouten in het Nederlands.
Als hij Beer in het water vindt, zegt hij: ‘Drakie zelf gevind in het water.’
Dat klopt natuurlijk niet. Hij zou moeten zeggen: ‘Die heeft Drakie zelf in het water
gevonden.’ De draak gebruikt het voltooid deelwoord verkeerd.
Opdracht
Op het werkblad Voltooid deelwoord staan tien zinnen waarin het voltooid deelwoord
niet klopt. Schrijf het juiste voltooid deelwoord in het vakje onder de zin.
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Hoe komt Tim bij de draak?
De draak heeft Beer verstopt in zijn kasteel. Tim wil zijn knuffel graag weer terug en
gaat naar hem op zoek. Help jij Tim om Beer terug te vinden?
Op het werkblad Het Doolhof staat Ridder Tim voor een doolhof. Aan het eind van
het doolhof staat de draak met Beer. Kun jij Tim helpen om de goede route door het
doolhof te vinden?
Tip: Er is een makkelijk en een moeilijk doolhof. Hoe ver kom jij?

Poppenkast
Beer praat alleen tegen Tim als er niemand bij is.
Wat zou jouw knuffel zeggen als hij zou praten? Wat voor stem zou hij hebben? Hoe
zou hij bewegen?
Opdracht
Ga met twee andere kinderen achter een tafel of een laken zitten en laat jullie
knuffels met elkaar praten. Bijvoorbeeld over school, over wat jullie samen doen of
over jouzelf.
Je kunt ook zelf een gesprek voeren met je knuffel, waarbij je soms met je eigen
stem praat en soms met de stem van je knuffel.
Voor de docent
U kunt ter introductie van deze opdracht ook een
poppenkastspel opvoeren of een poppenkast
random in het lokaal plaatsen. Wat gaan uw
leerlingen uit zichzelf doen?
Kijkdoos
Maak een kijkdoos. Je hebt hiervoor nodig:
• Een schoenendoos
• Verf of gekleurd papier
• Kleurpotloden of stiften
• Het werkblad Kijkdoos
Stap 1: Neem een schoenendoos en verf de binnenkant of beplak hem met
gekleurd papier.
Stap 2: Neem het werkblad Kijkdoos en kleur de figuurtjes in.
Stap 3: Knip de figuurtjes langs de stippellijntjes uit.
Stap 4: Vouw de plakrandjes om en smeer er lijm op.
Stap 5: Plak de figuurtjes in de schoenendoos.
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Maak je eigen wapenteken
Vroeger zaten ridders van top tot teen in een harnas als ze uit vechten gingen. Zo
waren ze beschermd tegen de wapens van hun tegenstanders. Maar ze waren
tegelijk ook niet makkelijk te herkennen. Hoe wist je nu of zo’n ridder een vriend of
een vijand was?
Daarom werd het wapenteken bedacht. Dat is een herkenningsteken, waardoor je
niet per ongeluk de verkeerde ridder te pakken nam. Dit wapenteken werd overal op
gezet; op het schild van de ridder, op zijn mantel en ook op de banier (dat is een
soort vlag).
Opdracht
Stel je voor dat jij een ridder bent en dat je moet laten zien wie je
bent. Hoe zou jouw wapenteken eruitzien?
Verzin je eigen wapenteken waaraan anderen je kunnen
herkennen. Je kunt er bijvoorbeeld je naam in verwerken (handig
als je Iris, Roos of Margriet heet, of als je achternaam De Leeuw,
Smid of De Haan is), maar je kunt ook je hobby’s laten zien, je
lievelingsdier en/of je huisdier.
Op het werkblad Wapenteken vind je een leeg figuur waarin je je wapenteken kunt
maken.
Voor de docent
U kunt hier een spel van maken, wanneer u uw
leerlingen opdraagt niet hun eigen naam in het lint
te zetten. Kunnen de leerlingen aan de hand van de
wapentekens raden welke tekening van wie is?
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Zoekplaatje
Ridder Tim vindt het zielig voor de draak dat hij geen vriendjes heeft. Daarom neemt
hij de muizen mee naar het kasteel, om ze aan de draak te geven. De meeste
muizen gaan braaf met Ridder Tim mee, maar niet allemaal. Sommige muizen
hebben zich verstopt.
Opdracht
Op het werkblad Zoekplaatje vind je een tekening van Ridder Tim die de muizen naar
het kasteel van de draak brengt. De muizen die om hem heen zitten, zijn heel braaf.
Maar er zijn er tien die erg stout zijn en zich hebben verstopt. Kun jij ze allemaal
vinden?

Test: Hoe dapper ben jij?
Ridder Tim is niet heel dapper, maar wel slim! Hoe dapper ben jij? Doe deze test en
bepaal hoe dapper jij bent.
Let op: bij deze test kun je geen foute antwoorden geven, wel oneerlijke….
Vraag 1
Je staat in de rij bij de bakker. Als je eindelijk aan de beurt bent, dringt er iemand
voor… Wat doe jij?
1. Je roept luid en duidelijk: ‘Ja hallo, ik was aan de beurt, hoor!’
2. Je wacht tot deze klant klaar is en zegt dan snel: ‘Nu ben ik.’
3. Je gaat naar huis en zegt tegen je ouders dat ze zelf maar naar de bakker
moeten gaan.
Vraag 2
Je eet voor het eerst bij de ouders van je vriend(in). Het is heel gezellig, maar als het
eten op tafel komt is het iets wat jij echt niet lust. Wat doe jij?
1. Je zegt eerlijk: ‘Dit lust ik niet!’
2. Je neemt een paar hapjes en laat de rest staan.
3. Je eet je bord met lange tanden leeg en bedankt de ouders voor de heerlijke
maaltijd.
Vraag 3
Je vriend(in) wordt gepest door drie vervelende klieren. Wat doe jij?
1. Je stapt erop af en helpt hem/haar.
2. Je roept van een veilige afstand: ‘Hou daarmee op!’ en gaat hulp halen.
3. Je loopt een blokje om. Tegen zoveel kinderen kun je toch niet op.
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Vraag 4
Je hebt voor je verjaardag een cadeau gekregen, maar je vindt het niet mooi. Wat
doe jij?
1. Je zegt dat je je cadeau lelijk vindt.
2. Je zegt dat je blij bent, maar vraagt later wel of je het mag ruilen.
3. Je zegt niets en doet of je heel blij bent (misschien wen je er wel aan).
Vraag 5
Je hebt een heel gave nieuwe broek gekregen. Maar als je op school komt, vindt
bijna iedereen hem stom. Wat doe jij?
1. Je zegt: ‘Pff, als ik hem zelf maar mooi vind’, en blijft hem gewoon dragen.
2. Je doet hem niet meer naar school aan, maar wel in het weekend en in de
vakanties.
3. Je gaat verdrietig naar huis en trekt die broek nooit meer aan.
Vraag 6
Je nodigt een paar kinderen uit voor je verjaardagsfeestje. Er komt iemand naar je
toe die jij onaardig vindt, en die zegt: ‘Ik mag zeker ook wel komen?’ Wat doe jij?
1. Je zegt: ‘Nee, want ik vind jou niet aardig!’
2. Je verzint een smoesje voor de reden waarom je hem of haar niet uitnodigt.
(Bijvoorbeeld: ‘Ik mag niet zoveel kinderen uitnodigen van mijn vader en
moeder.’)
3. Je zegt: ‘Dat is goed!’ en baalt als een stekker.

Heb je vooral antwoord 1? Wat een held! Jij durft precies te zeggen waar het op
staat en mensen weten precies wat ze aan je hebben.
Heb je vooral antwoord 2? Dan zeg je wat je te zeggen hebt, maar je houdt daarbij
ook rekening met de gevoelens van anderen. Een ridder, dus!
Heb je vooral antwoord 3? Dan vind je de gevoelens van anderen belangrijker dan
die van jezelf.
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Afronding
Ridder Tim is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van theatergroep Theater
Snater. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om deze voorstelling met de school te gaan
bekijken. Informatie over het boeken van de voorstelling vindt u op theatersnater.nl.
Ook kunt u een Ridder Tim-ochtend/middag organiseren, waarop de leerlingen
verkleed (als personage uit het boek) naar school komen. De leerlingen versieren het
lokaal met de werkstukken die ze hebben gemaakt en ze vertellen er iets over aan
hun klas- of schoolgenoten. Het is ook leuk om daarbij ouders, familie en andere
belangstellenden uit te nodigen.
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Kleuren en knippen!
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Kijkdoos
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