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Rond haar tiende verjaardag ontdekt 
Tiril dat ze iets heel bijzonders kan: 
van gedaante veranderen, net als 
haar lievelingsgod Loki. Om haar 

dorpsgenoten te overtuigen van de 
goedheid van koning Harald Haardos, 

onderneemt Tiril samen met haar vriend 
Thialfi een spannende reis op zoek naar 

een toverdrank die zelfs de eerste de 
beste schapenboer in staat stelt een 

klinkend heldendicht te maken. 
Tijdens haar reis door de onherbergzame 

wereld van de Joekels heeft ze haar 
gave al snel nodig.

Kinderboekenweek-
geschenkauteur Bette 
Westera (1958) vierde 
in 2019 haar 20-jarig 
schrijverschap vol mooie, 
grappige, ontroerende en 
prijswinnende boeken. 
Vorig jaar won ze voor Uit 
elkaar de Woutertje Pieterse 
Prijs, de Gouden Griffel en de 
Boekenleeuw. In wisselende 
samenwerkingen maakte zij 
prachtige prentenboeken, 
fictie, non-fictie en 
gedichtenbundels voor 
kinderen.
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Tijdens de Kinderboekenweek maken 
kinderen kennis met verschillende beroepen. 
Er zijn vast kinderen in je groep die later 
dokter, kapper, politieagent of juf willen 
worden. Ontdek samen met je groep ook 
hoe het is om geheim agent, superheld, 
boswachter of kunstenaar te zijn. Lees en 
praat met je groep over later, want ieder kind 
kan worden waar het van droomt!

Ga voor lessen, printbladen en overige materialen naar

BETTE WESTERA THEMA VAN DE 
KINDERBOEKEN-
WEEK: WORDEN 
WAT JE WIL



•  Deel de printbladen uit. De kinderen knippen de kaart 
van Loki uit en vullen deze in. Ze kunnen de informatie 
uit het vers halen, maar ze mogen ook op internet 
zoeken. 

•  Op deze manier kunnen de kinderen na het (voor-)lezen 
van een hoofdstuk bij elk figuur een kaart maken. 

•  Zijn alle kaarten af? Dan maken de leerlingen de voorste 
kaart. Vervolgens maken ze de kaarten vast met een 
splitpen, zodat er een waaier ontstaat. 

Stap 4: Afsluiten
•  Vraag de leerlingen om hun waaier te openen. Stel 

vragen als: Met wie zou je wel een dagje willen ruilen? 
Wie zou je echt niet in het donker tegen willen komen? 
Wie zouden vrienden van elkaar zijn? En wie absoluut 
niet? Wie is Tirils favoriet, denk je?

•  Leg het boek op een plek in de klas waar de kinderen het 
zelf nog een keer kunnen bekijken. 

NOORDSE-WAAIER
• schrijven, geschiedenis en leesbevordering
•  kaarten maken van figuren uit de mythologie 

van het Hoge Noorden.

Odin, Loki, Kvasir, Fjalar en Galar, Suttung, Gunnlod en 
Harold Haardos. Na deze les weten de kinderen alles over 
deze figuren uit de Noordse mythologie. En als je even niet 
meer weet wie wie is, zoek je het op in deze handige waaier! 

MATERIALEN 
•  printbladen les 1, geprint op stevig papier  

(2 bladen per kind)
•  splitpen (1 per kind)
•  schaar, kleurpotloden, pen

Stap 1: Het boek introduceren
•  Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor: Tiril en 

de toverdrank. Wat is dit voor boek? Wie zou Tiril zijn?
•  Lees de inleiding voor en het vers ‘Oppergod Odin’.  

Wie is Odin? (de oppergod van het Hoge Noorden)  
Welk probleem is er in de mensenwereld. (De mensen 
vechten met elkaar.) Hoe wil Odin dat probleem 
oplossen? (Hij wil Harald, de zoon van de koning, de 
opdracht geven om van het Hoge Noorden één groot  
rijk te maken.)

Stap 2: Het eerste hoofdstuk voorlezen 
•  Lees het eerste hoofdstuk ‘Verstoppertje spelen’ voor. 

Laat ondertussen op het digibord de personages zien 
(‘de mensenwereld’). 

•  Praat na. Over wie gaat het verhaal? Benoem de 
personages nog een keer met het digibord. Er worden 
ook goden genoemd, welke zijn dat? (Odin en zijn zoon 
Loki) Welke bijzondere kracht heeft Loki? (Hij kan 
zichzelf veranderen in wat hij maar wil.) Denk je dat Tiril 
die kracht ook heeft? Waarom? Lees eventueel het stukje 
waarin Tiril zich verstopt tussen de schapen nog een 
keer.

•  Lees tot slot het vers ‘Loki’ voor. Een ‘Joekel’ is geen 
God. Wat zou een Joekel zijn? (een reus) Loki is dus het 
kind van de god Odin en van een reus. Wat is de kracht 
van Loki? (Hij kan van gedaante veranderen. Anders 
gezegd: Hij kan worden wat hij wil!) 

Stap 3: Een mythologische waaier maken 
•  Laat op het digibord de kaart van Odin zien. Bespreek 

samen welke informatie er op staat: wie hij is, drie 
weetjes, een uitspraak. 

•  Leg uit dat elk hoofdstuk begint met een vers over een 
mythisch figuur. Van elk figuur kunnen de kinderen  
een kaart maken.

KINDERBOEKENWEEKGESCHENK 

TIRIL EN DE 
TOVERDRANK

LES

1
Bette Westera en Pyhai (ill.)

4

3 24

3 2

4

3 2

Op onderwijs.cpnb.nl:
•  Les 2 bij dit boek: Klim op de tafel 
  Ook zonder toverdrank kun je een mooi gedicht 

schrijven. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een 
rijmschema... en een held natuurlijk!

•  Printbladen les 1
•  Materiaal voor het digibord
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