
Lesbrief bij ‘Als honden konden bidden…’ 

van Margriet Cobben
Voor groep 6, 7 en 8

Inhoud van deze lesbrief

•	 Thema’s in het boek
•	 Lesopzet
•	 Doel van de les
•	 Uitwerking 
•	 Bijlage: opdrachtenblad

Thema’s in het boek
Vriendschap
Pleegzorg
Keuzes maken

Lesopzet
•	 Introductie onderwerp en instructie werkblad    ±   5 minuten
•	 Opdrachten werkblad: Als honden konden bidden,
 Hebben jullie een tip?, Vriendschap is…, Vragen 
 over Pleegzorg, Ouders gevraagd     ± 30 minuten
•	 Nabespreking en afsluiting      ± 10 minuten

Doel van de les:
De kinderen…

•	 gaan ervan uit dat elk mens andere wensen heeft en wat hun wensen zijn;
•	 denken na over moeilijke situaties rond vriendschap;
•	 schrijven of tekenen wat vriendschap voor hen betekent;
•	 bedenken vragen en zoeken antwoorden over pleegzorg.

Uitwerking
Tip:
Misschien is er een leerling die zijn of haar spreekbeurt wil houden over de pleegzorg. Op www.pleegzorg.nl is hierover, en 
over pleegzorg in het algemeen, veel informatie te vinden.

Voorbereiding
Kopieer voor elk kind het werkblad in de bijlage. 
Indien u in het bezit bent van ‘Als honden konden bidden’, leest u een stukje uit het boek voor. Bijvoorbeeld bladzijde 
45 tot en met bladzijde 48 de eerste twee zinnen. 
Heeft iemand uit de klas het boek gelezen? Hoe vonden ze het boek? Laat ze hierover vertellen.  
Misschien zit er in uw klas een kind dat ervaring heeft met pleegzorg. Vraag het kind van tevoren of het hierover wil 
vertellen of niet. 

Instructie opdrachten werkblad
Neem met de klas het werkblad door. Vertel welke onderdelen ze zelfstandig gaan maken.  
Spreek af of, en zo ja hoe de kinderen in tweetallen mogen werken bij ‘Hebben jullie een tip’ en ‘Vragen over pleegzorg’. 
Voor dit laatste onderdeel hebben de kinderen informatie uit het boek of van de website www.pleegzorg.nl nodig. 
Vertel wanneer het werk klaar moet zijn en wat u daarna klassikaal van het werkblad bespreekt. 



Werkblad maken
De kinderen maken zelfstandig en in tweetallen het werkblad.  

Afsluiting 
Bespreek het werkblad. U kunt dit klassikaal doen, of kinderen in groepjes hun antwoorden laten uitwisselen.  
Ter afsluiting kan de groep bijvoorbeeld luisteren naar het lied ‘Ouders gezocht’ op www.pleegzorg.nl. Daar staat ook 
een filmpje over pleegzorg dat geschikt is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 



Bijlage – werkblad

Als honden konden bidden…
De titel van het boek is ‘Als honden konden bidden…’ Daar komt nog iets achteraan, vandaar die puntjes. De hele 
uitdrukking is: Als honden konden bidden zou het botten regenen. Wat denk jij dat die uitspraak betekent?

Stel: je mag één wens doen en je weet zeker dat die uitkomt. Wat zou jij dan wensen? 

Hebben jullie een tip? – in tweetallen 
Werk voor deze opdracht met een klasgenoot samen. Lees de drie onderstaande kaartjes. Kies het dilemma waar jullie 
het samen over willen hebben. Praat met elkaar over de vraag die er staat. Schrijf daarna een tip op die jullie bedenken.

Ik ben Gino. Ik ben 10 jaar. Mijn vrienden voetballen elke 
middag. Ze zijn goed joh! Ik niet. Mijn echte vrienden vinden 
dat niet erg. Maar er is één jongen die scheldt me steeds uit. 
Voor luie dikzak en dat soort dingen. Echt stom. 
Mijn vrienden zeggen niks. Ze nemen het niet voor me op. 
Meestal ga ik dan maar naar de kant. Ik heb er zo geen zin 
meer in. Hebben jullie een tip voor mij?

Ik ben Fleur. Ik ben 12. Maak jij je wel eens op? Ik wel! Weet 
je hoe duur die make-up is? Laatst was ik met een vriendin in 
de winkel. Zegt ze: ‘Die mascara past makkelijk in je jaszak.’ 
Ze meende het. Ze wilde het jatten. Ik schrok. Zei dat ik geen 
mascara nodig had. Morgen wil ze weer met me winkelen. 
Stel je voor dat ze dan echt iets wil gaan jatten… Hebben jullie 
een tip voor me?

Ik ben Peter. Ik ben 11 jaar oud. Aan het einde van het 
schooljaar gaan we met de klas op kamp. Alle jongens slapen 
op een grote slaapzaal. In stapelbedden. Leuk? Overdag 
wel ja. Maar ’s nachts niet. Er is iets met mij. Ik heb een 
probleempje. Met plassen. Thuis geeft het niks. Ik verschoon 
mijn bed. Mijn moeder zegt er nooit meer iets van. Dat vind 
ik fijn. Ik schaam me te pletter. Mijn vrienden mogen het echt 
niet weten. Dan vinden ze me vast een baby! Hebben jullie 
een tip voor me?



Voor wie hebben jullie een tip? Welke tip hebben jullie?

Vriendschap is…
Maak in het kader hieronder een gedicht, verhaal, stripverhaal of tekening over vriendschap.

Vragen over pleegzorg – in tweetallen
In het boek ‘Als honden konden bidden…’ gaat Kevin naar een pleeggezin. Zijn vader kan even niet meer voor hem 
zorgen. 
Bedenk, samen met een klasgenoot, een vraag over pleegzorg en wonen in een pleeggezin.  

Zoek het antwoord op jullie vraag op. Kijk daarvoor achterin het boek, of op de website van pleegzorg
 www.pleegzorg.nl. 
 
 
 
Ouders gezocht! 
Onderstaand lied is speciaal voor pleegzorg gemaakt. Je kunt het ook bekijken en beluisteren op www.pleegzorg.nl. 
Lees de tekst goed door. 
 



Solo jongen:
Ik maak me ’s morgens wakker
Ik zorg voor mijn ontbijt
Ik zorg dat ik op tijd 
op de fiets naar school toe rijd.
Ik sta op mij te wachten
bij de moeders op het plein
Ik sta langs de lijn
bij de voetbal trots op mij te zijn.

Koor:
Verwacht niet van een kind 
Dat het zichzelf opvoedt 
Het heeft een ouder nodig 
Die dat voor hem doet 
Lieve ouders nodig 
Brede schouders nodig 
En een arm om hem heen 
Een huis, een tijdelijk thuis 
Een kind kan het niet alleen

Solo meisje:
Ik geef mezelf cadeautjes
op mijn verjaarspartij
Ik hou zelfs als ik boos ben
onvoorwaardelijk van mij
Ik troost me, droog mijn tranen
Ik maak dat ik weer lach 
Ik wens mij elke avond
Welterusten, goeie nacht!

Koor: 
Verwacht niet van een kind 
Dat het zichzelf opvoedt 
Het heeft een ouder nodig 

Die dat voor haar doet 
Lieve ouders nodig 
Brede schouders nodig 
En een arm om haar heen 
Een huis, een tijdelijk thuis 
Een kind kan het niet alleen

Jongen solo: 
Ik woon het allerliefste
bij mijn ouders thuis
Maar het is misschien het beste 
als ik tijdelijk verhuis

Meisje solo:
Naar een vader en een moeder
Naar een pleeggezin
Wie heeft voor mij een plekje
waar ik opnieuw begin

Jongen en meisje samen:
Wie heeft voor ons een plekje
Wie springt er voor ons in?

Koor: 
Verwacht niet van een kind 
Dat het zichzelf opvoedt 
Het heeft een ouder nodig 
Die dat voor hem doet 
Lieve ouders nodig 
Brede schouders nodig 
En een arm om haar heen 
Een huis, een tijdelijk thuis 
Een kind kan het niet alleen

In het eerst couplet zingt een jongen. Wat doet hij ’s morgens?

 
In het tweede couplet zingt een meisje. Wat doet zij als ze jarig is?

 
In het refrein staat ‘Verwacht niet van een kind dat het zichzelf opvoedt’. Wat betekent dat? 

Schrijf een couplet bij het lied. Schrijf alsof jij pleegbroer of –zus wilt zijn voor het kind. Wat zou je willen vertellen aan 
een jongen of meisje dat tijdelijk bij jou in huis komt wonen?


