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Introductie

De auteur 
Brenda Froyen is docent Nederlands en 
auteur van verschillende boeken. Dit is haar 
eerste boek dat ze samen schreef met haar 
drie zonen, haar man én met de hulp van 
haar hond Wifi. Neem eens een kijkje op 
www.brendafroyen.be en haal haar in de 
klas voor een zalige auteurslezing.

Een jaar met Wifi
Dit is Wifi. Onmisbaar én harig, want Wifi is een hond.  
Een echte hond. Met een Instagramprofiel én TikTok-account (@wifi_en_debroers). Wifi komt 
uit Nederland, maar hij woont in een Belgisch gezin.  
Dat zorgt voor heel wat misverstanden, want Wifi begrijpt geen ‘Belgisch’.  
Hij begrijpt ook niet dat hij niet binnen mag plassen, dat je geld niet mag opeten én dat je geen 
BH’s aan de burgemeester mag geven. 

Een jaar met Wifi is een boek met 25 grappige, vertederende kortverhalen over Wifi, om voor 
te lezen of zelf te lezen vanaf 7 jaar. Want in een jaar waarin de hele wereld op slot ging, werd 
pas echt duidelijk hoe onmisbaar Wifi was.
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Achtergrondinfo

Hallo grote mens,
Wat fijn dat je met ‘Een jaar met Wifi’ aan de slag wil gaan. Of je nu (groot)ouder bent, 
leerkracht of begeleider, praten over boeken, boeken verwerken of uitdiepen, leidt tot 
meer leesplezier én leesbegrip. De lessuggesties die ik je geef, kan je in de klas uitprobe-
ren, maar je kan er, met wat aanpassingen, ook thuis mee aan de slag. 

De lessuggesties zijn vooral gericht om begrijpend lezen te bevorderen. Ze zijn geba-
seerd op de vijf didactische sleutels voor een krachtige begrijpend-leesdidactiek die de 
Vlaamse Onderwijsraad in 2019 voorstelde. Ik leg ze hier kort voor je uit, gekoppeld 
aan het boek ‘Een jaar met Wifi’. Geen zin in theorie, ga dan meteen naar de praktische 
lestips vanaf p.6. 

De vijf didactische sleutels voor een krachtige begrijpend-leesdidactiek zijn: 

1. LEESMOTIVATIE 

Een belangrijke motor bij begrijpend lezen is 
dat kinderen gemotiveerd zijn om het boek 
te lezen. Misschien koos jij als grote mens wel 
dit boek om voor te lezen, om de kinderen 
te laten lezen in je klas. Grote mensen kiezen 
geregeld de boeken voor kinderen. Daarom 
besteedde ik aandacht om de leesmotivatie bij 
dit boek te bevorderen. Daarbij staat het ABC 
centraal. ABC staat voor Autonomie, Betrok-
kenheid en Competentie. 

 
Autonomie: Als kinderen zelf mogen kiezen 
wat ze lezen, zijn ze meer gemotiveerd. Lees 
de eerste vier hoofdstukken voor. Kinderen 
zijn nooit te oud om voorgelezen te worden, 
ook al kunnen ze zelf lezen. Daarna kunnen de 
kinderen zelf een hoofdstuk kiezen. De hoofd-
stukjes kunnen immers ook los van elkaar 
gelezen worden. Overloop even samen de 
inhoudstafel. Laat de kinderen op basis van de 
titel een keuze maken. Ook in de lessuggesties 
heb ik geprobeerd die autonomie te integre-
ren. 



Betrokkenheid: als boeken aansluiten bij de leefwereld en interesses van kinderen, stijgt hun 
betrokkenheid en bijgevolg hun motivatie. Door over de inhoud van een boek te praten, ver-
hoog je ook hun betrokkenheid. Bij elk hoofdstuk geef ik daarom enkele ‘praattips’. 

Competentie: Wat je goed kan, doe je liever. Een jaar met Wifi is geen AVI-boek. Ik heb wel be-
wust nagedacht over bepaalde woordkeuzes. Klankzuivere woorden – dat zijn woorden die je 
schrijft zoals je ze leest – heb ik geregeld meer gebruikt als ze natuurlijk aanvoelen. Daarnaast 
heb ik er soms voor gekozen om herhaling te gebruiken, niet alleen omdat het stilistisch mooi 
was, maar ook omdat die herhaling soms minder vraagt van een beginnende lezer. De eerste 
keer wordt het woord, een zin misschien meer gedecodeerd – letter of lettercombinaties wor-
den aan klanken gekoppeld – in de volgende zin met dezelfde woorden wordt overgegaan op 
woordherkenning en verloopt het lezen van dat woord al sneller. Door deze ingrepen hoop ik 
dat lezers vanaf 7 jaar zich competent voelen om dit boek te lezen. 

Door geen AVI-boek te schrijven, blijft de taal 
voldoende uitdagend zodat ook oudere lezers, 
ja ook die van 99 jaar, met plezier kunnen 
lezen. 

Lees je het boek met anderstalige  
kinderen, screen dan vooraf het hoofdstuk 
dat je wil lezen. Zijn er woorden die ze wellicht 
niet kennen, voorzie dan de nodige onder-
steuning: een foto of tekening die het woord 
uitlegt, de vertaling in de moedertaal, enkele 
andere zinnen waarin het woord ook gebruikt 
wordt zodat de context bijdraagt tot begrips-
vorming. Weet je niet goed welke woorden 
zeker een probleem vormen, zet dan even je 
eigen anderstalige bril op. Welke tweede taal 
spreek jij? Zou jij deze woorden in die tweede 
taal kennen? Twijfel je, dan zijn dat al zeker 
woorden die extra ondersteuning vragen. 

Voor kinderen met leesmoeilijkheden kan je de 
tekst vooraf al eens lezen. Vanaf najaar 2021 is 
het boek wellicht ook beschikbaar in audiofor-
maat. Neem geregeld een kijkje op de website 
van www.ikhaatlezen.be. 

Door ondersteuning op voorhand te bieden, 
door moeilijke woorden te overlopen zorg je 
ervoor dat kinderen niet tijdens het lezen con-
stant geconfronteerd worden met obstakels. 
Daardoor hebben zij ook een succeservaring 
tijdens het lezen. Ze voelen zich competent, 
ze voelen dat ze erbij horen en dat alles draagt 
bij tot de leesmotivatie. 



Bekijk het filmpje door deze QR-code 

te scannen.

2. FUNCTIONALITEIT

Lezen om het plezier van het lezen te erva-
ren. Zo intrinsiek gemotiveerd zijn heel wat 
kinderen vaak (nog) niet. Door de teksten 
die je aanbiedt functioneel te maken, neemt 
de leesmotivatie toe. Je gaat een tekst dus 
niet lezen om er vraagjes over op te lossen, 
maar wel omdat je iets te weten wilt komen, 
iets met de tekst wilt doen of maken, iets wilt 
ontdekken of bijleren. Daarom koppelde ik 
een schrijfopdracht aan het boek Een jaar met 
Wifi. Bekijk zeker het filmpje. Hoewel kinderen 
misschien wél gemotiveerd zijn om het boek 
te lezen, wordt het lezen ook echt functioneel. 
Het filmpje verwerkte ik ook in één van de 
lessuggesties.

3. STRATEGIE-INSTRUCTIE 

Wil je kinderen goed begrijpend leren lezen, 
dan moet je hen ook expliciet tonen hoe ze 
goed moeten begrijpend lezen en daarvoor 
zijn er strategieën. In de lessuggesties werk 
je rond een aantal van die strategieën zoals 
‘samenvatten’, ‘verbanden leggen’, ‘vragen 
stellen’, ‘tekstinhoud visualiseren’, … 
Doe vooraf ook voor hoe ze dat moeten doen.

 
4. TRANSFER

Koppel leesteksten ook aan andere vakken dan 
‘taal’, laat het boek niet alleen in leeslesjes aan 
bod komen, betrek de wereld buiten de school 
bij het boek, maak een creatieve verwerking 
bij het boek. Op die manier draag je bij tot 
beter begrijpend lezen. 

Heel wat verhalen uit het Wifi-boek kunnen 
gebruikt worden als aanleiding voor andere 
taallessen of in andere vakken. Zo koos ik in 
het hoofdstuk Toen Wifi naar de BMX ging om 
veel trappen van vergelijking te gebruiken 
zodat de kinderen zelf op zoek kunnen gaan 
naar die vormen in de tekst. Het hoofdstuk kan 
vervolgens een aanleiding zijn om die trappen 
van vergelijking te behandelingen in je lesje 
taalbeschouwing. Deze en nog andere ideeën 
vind je bij ‘lessuggesties per hoofdstuk’. 

Dé link met de buitenwereld is natuurlijk dat 
Wifi en de personages ook echt bestaan. Er is 
een account op Instagram en TikTok. In de les-
suggesties vind je hier ook een opdracht rond. 
Boek je een auteurslezing dan kan je zelfs een 
meet and greet met Wifi in je klas regelen. 

5. INTERACTIE 

Praten over boeken leidt tot meer tekstbe-
grip. Interactie is cruciaal bij begrijpend lezen: 
interactie tussen leerkracht en leerling, maar 
ook tussen de leerlingen onderling. Interactie 
tussen ouder en kind, maar laat ook, bijvoor-
beeld als je voorleest, broers en zussen on-
derling even uitwisselen. In de lessuggesties 
vind je enkele ideeën hierrond. 



LESSUGgesties

Schrijf Wifi Een echte brief 

Hoewel Wifi Wifi heet, is hij dol op handgeschreven brieven. Die verkiest hij boven mails, want 
daar kan je niet echt aan snuffelen. Je kan ze ook niet opeten. Bekijk de live oproep van Wifi 
in het filmpje en schrijf samen met de kinderen een brief waarin je schrijft welk verhaal jij het 
grappigste, leukste, … vond. Voorzie voor de kinderen die wat extra ondersteuning nodig  
hebben eventueel het schrijfkader op de volgende pagina. 

Bekijk de live oproep van Wifi, 
door deze QR-code te scannen.

Je kan je brief sturen naar:
Bibliotheek Moerbeke-Waas
t.a.v. Wifi de toller
Statiestraat 4
9180 Moerbeke 



Schrijf wifi Een echte brief

Beste Wifi 

Graag stel ik me even voor. Ik ben ...........................................................................                    
Ik hou van …..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(Geef hier wat meer informatie over jezelf). 

Ik heb je boek gelezen. Het allerleukste verhaal vond ik…......................................
........................................................................................................................................
Dat vond ik zo leuk omdat ….....................................................................................
......................................................................................................................................
Wat ik wat jammer vond was …..................................................................................
........................................................................................................................................

Ik hoop dat je terugschrijft.
 
Groetjes 



Vul De titel verDer aan

De titels van de hoofdstukken zijn onvolledig. Het zijn bijzinnen die nog verder aangevuld 
moeten worden met hoofdzinnen. Laat de kinderen eerst voorspellen (strategie) wat er in dat 
hoofdstuk zou kunnen gebeuren. Oefen dan eventueel al of ze de zinnen goed kunnen  
aanvullen. 

‘Toen Wifi er nog niet was… verveelden we ons steendood’. 

De hoofdstukken kunnen ook los van elkaar gelezen worden. De kinderen kunnen zelf kiezen 
welk hoofdstuk ze willen lezen. Die autonomie draagt bij tot hun motivatie. Kinderen die het-
zelfde hoofdstuk willen lezen kan je samen zetten in een groepje. Zij voorspellen eerst en lezen 
samen het hoofdstuk. Vervolgens beoordelen (strategie) ze of hun voorspelling juist was en 
maken ze zelf een nieuwe zin. Ze proberen het verhaal als het ware samen te vatten in één zin 
(strategie: samenvatten).
Bij uitbreiding kan je nieuwe expertengroepjes samenstellen waarbij een groepje samengesteld 
is uit kinderen die allemaal een verschillend verhaal gelezen hebben. Ze vertellen aan elkaar 
over hun verhaal en oefenen zo verder het samenvatten. Samen beslissen ze welk verhaal hen 
het leukst lijkt. En zo kan je misschien ook overgaan op het schrijven van de brief. 

BIJKOMENDe tiP: 

Besteed binnen taalbeschouwing eventueel ook aandacht aan de 
woordvolgorde in de zin. Noteer de verschillende vervolledigde 
zinnen en laat de kinderen in elke zin op zoek gaan naar de 
persoonsvorm. Inductief komen ze er zo achter dat de persoonsvorm 
steeds na de bijzin staat. Voor anderstalige kinderen zijn zulke zinnen 
best moeilijk.  
Daarom kan het expliciteren van die woordvolgorde soms een 
ondersteuning zijn.  
Daarbij hoef je termen als bijzin heus niet te gebruiken. 



aan De slag met instagram

Neem een kijkje op de Instagrampagina @Wifi_en_debroers. Daar vind je heel wat foto’s die 
bij de verhalen passen. Laat de kinderen op basis van de foto’s en de titels van de verhalen 
voorspellen welke twee bij elkaar horen. Vervolgens kunnen ze na het lezen van het verhaal in 
groepjes beslissen welk foto echt bij hun verhaal hoort (strategie: verbanden leggen).

Er zijn ook heel wat foto’s waar geen verhaal bij hoort. Dat kan een aanleiding zijn om de 
kinderen zelf aan het schrijven te zetten. Vooraf is het dan interessant om de verschillende 
personages te bespreken. Wat zijn hun karaktertrekken? Hoe kan je die eventueel in een 
verhaal verwerken? Waar speelt het verhaal zich af? Op een natuurlijke manier kan je zo enkele 
literaire kenmerken van het verhaal bespreken. 

Tenslotte kan de Instagrampagina ook een aanleiding zijn om voor je eigen huisdier of klasdier 
een Instagrampagina én misschien zelfs een boek te maken. Besteed daarbij eventueel 
aandacht aan veilig internet. Lestips daarover vind je op Klascement: https://www.klascement.
net/map/saferinternetday

Scan de qr-code voor Lestips  
over veilig internet. 



WOORDZOEKER MET SLEUTELWOORDeN

Kinderen maken graag, als er wat tijd over is, een woordzoeker. De woordzoeker op de 
volgende pagina, bestaat uit sleutelwoorden uit de verschillende verhalen. Overloop eerst 
even kort wat sleutelwoorden zijn. Kunnen de kinderen de verschillende sleutelwoorden 
koppelen aan de juiste verhalen? Laat de kinderen hierover uitwisselen en argumenteren 
waarom ze woorden aan bepaalde hoofdstukken koppelen. (De sleutelwoorden staan nu 
gesorteerd volgens de hoofdstukken).



wifi’s WOORDZOEKER

Husky, Klimaatopwarming, Wachtlijst, Facebook, Diarree, Overgeven, Speculaas, 
Chase, Ruzie, Playstation, Autorit, Strafbaar, Hollands, Poep, Atomium,  
MannekenPis, Zindelijkheid, Masterplan, Caravan, Janken, Kerststal, Klei, Kreek, 
Zwemmen, Vaccins, Vakantie, Lockdown, Meester, Scheiden, Briefje, Euro, Delen, 
Efteling, Alsof, Haar, Kanker, Biefstuk, Huiswerk, Bedelen, Gent, BMX, Modest, 
Spelling, Drol, Klusjes, Worst, Burgemeester, BH, Jaar, Geschiedenis



De slimste MENs quiz

Tekeningen bij het boek 

Omdat het belangrijk is dat kinderen de essentie van teksten en verhalen kunnen vatten, kan 
je nog meer aandacht besteden aan sleutelwoorden. Het is aangewezen bij deze lessuggestie 
dat de kinderen het hele boek gelezen hebben. Laat de kinderen na het lezen van een verhaal 
in een groepje vier sleutelwoorden bij dat verhaal bepalen. Vervolgens kan je de kinderen 
in nieuwe groepjes samenstellen. Eén leerling timet precies één minuut. De andere leerling 
probeert binnen die tijd de vier sleutelwoorden te raden, net zoals bij de quiz De slimste mens 
ter wereld. Laat ook ruimte om te argumenteren waarom kinderen bepaalde sleutelwoorden 
kozen. 

Marloes De Vries maakte prachtige illustraties. Heel wat tekeningen kunnen nog door de 
kinderen gemaakt worden. Visualiseren is een belangrijke leesstrategie. Laat de kinderen vrij 
tekeningen maken bij het boek. Laat anderen vervolgens raden welke passage het voorstelt. 
Overloop eventueel nog eens samen het verhaal om na te gaan of de tekening effectief volgt 
wat de tekst beschrijft. 



MAak Een tekening bij het boek



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Wil je werken aan leesbevordering, leesplezier en leesbegrip? Probeer dan boeken te integreren 
in andere vakken, in andere (niet schoolse) contexten. Soms kan een hoofdstuk een aanleiding 
zijn bij een lesje Wereldoriëntatie, of zelfs bij een uitstapje naar het zwembad. Ook over 
boeken praten, leidt tot meer leesplezier. Daarom geef ik hier bij elk hoofdstuk enkele vragen of 
suggesties waarvoor je dit verhaal kan inzetten. 

Toen Wifi er nog niet was 

Dit verhaal is een mooie aanleiding om met kinderen te praten over de klimaatopwarming. Wat 
kunnen we doen om de klimaatopwarming tegen te gaan? Is minder vlees eten een goed idee? 
En is het hebben van huisdieren dan ook wel ok? 

Toen Wifi er nog stEeds niet was 

Dit verhaal gaat eigenlijk kort in op woordenschatstrategieën. Zen weet niet goed wat ‘Nova 
Scotia Duck tolling retriever’ wil zeggen. Hij gebruikt zijn kennis van andere talen, hij gaat na 
in welke context woorden nog gebruikt worden en probeert zo de betekenis af te leiden. Dit 
verhaal is een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan woordenschatstrategieën in het 
algemeen. 

Toen Wifi nog op diarrEe LEek 

Hondjes met een stamboom krijgen namen die beginnen met een bepaalde letter van het 
alfabet. Zo is dit verhaal meteen een aanleiding om aandacht te besteden aan het alfabet. 
Hoeveel woorden kunnen de kinderen vinden met de letter c. Zijn dat ook namen of gewoon 
woorden? Wanneer is iets een naam en wanneer is het een woord? Welke letter komt er na  
de c? Ken je woorden / namen die beginnen met de letter d of e? 



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi ons kOOs 

Wist je dat speculaas en speculoos eigenlijk niet hetzelfde is? Een onderzoeksvraag waar de 
kinderen het antwoord zelf op moeten zoeken. Het is meteen ook een aanleiding om later, als 
huishoudelijke activiteit speculaaskoekjes – of het is nu speculoos? – te maken. 

Toen Wifi zijn naam krEeg 

Dit verhaal is een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan het taalbeschouwelijke thema 
‘naamgeving’. Waar komen namen vandaan? Welke namen zijn er populair? Welke namen 
waren er vroeger populair? Wat zijn typisch Vlaamse en Nederlandse namen? Ken je ook namen 
uit andere talen? Waar komt jouw naam vandaan? Bij uitbreiding kan je aandacht besteden aan 
familienamen en hun herkomst. 

Toen Wifi naar België gesmokkeld werd 

‘Is dit verhaal echt gebeurd?’ Dat is de centrale vraag na het lezen van dit hoofdstuk, een ideale 
gelegenheid om het verschil aan te brengen tussen fictie en non-fictie. Is dit een verzonnen 
verhaal? Is dit een verzonnen boek? Wat is fictie eigenlijk? Het filmpje van Xnapda kan je ook 
gebruiken als ondersteuning. 

Scan deze QR-code om het filmpje van 
Xnapda te bekijken



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Belgisch moest LEren 

In dit verhaal komen de verschillen tussen ‘Vlaams’ en ‘Hollands’ aan bod.  
Bekijk samen het woordenlijstje. 

Ken je nog andere typisch Vlaamse of typisch Hollandse woorden? Bekijk het fragmentje over 
hoe dit boek gemaakt werd. Marloes uit Nederland en ik, uit België vertellen erover.  Wat valt 
je op? Welke verschillen zijn er tussen de twee manieren van spreken? Spreken we een andere 
taal?

Toen Wifi Belg werd 

In de derde graad van de lagere school komen vaak de andere Europese landen en hun 
hoofdsteden aan bod. Dit hoofdstuk kan daarvoor een mooie aanleiding zijn. Je kunt de 
typische bezienswaardigheden of gerechten van verschillende landen bespreken. Daarnaast 
kan het verhaal ook aanzetten tot een meer filosofisch gesprek. Wanneer ben je ‘Belg’ of 
‘Nederlander’? Wat moet je daarvoor doen? De taal spreken? De hoofdstad bezoeken? Na 
hoeveel jaar ben je Nederlander? Ben je automatisch Belg als je in België geboren bent? 

Scan deze QR-code om 
het fragmentje van Marloes  
te bekijken.

Scan deze QR-code om het  
fragmentje van Brenda  
te bekijken.



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi nog binnen plaste 

Mama lijkt wel een legerofficier. Ze gebruikt dan ook veel ‘de gebiedende wijs’ in haar 
masterplan. Bekijk samen met de kinderen dat masterplan. Kunnen ze de verschillende 
imperatieven herkennen. Dit verhaal vormt een prima aanleiding om de vorming en het 
gebruik van de gebiedende wijs te behandelen. Bij uitbreiding kan je de kinderen ook zelf een 
masterplan laten schrijven bijvoorbeeld: 

Om de speelplaats proper te houden 

Om het ochtendritueel vlot te laten verlopen …

Toen Wifi in De caravan sliep maar eigenlijk niet 

Zen en zijn broers zijn stiekem ongehoorzaam. Ze volgen de regels niet. Wanneer volg jij de 
regels niet? Welke regels vind je thuis stom? Welke vind je net nodig? Ga een gesprekje aan met 
de kinderen over regels thuis én op school. Welke klasregels zouden zij opstellen mochten ze 
de baas zijn? Het verhaal is ook een mooie aanleiding om nog eens aandacht te besteden aan 
het klassieke gedichtje van Annie MG Schmidt ‘Ik ben lekker stout’. 

Scan deze QR-code om het gedichtje  
‘Ik ben lekker stout’ te lezen



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Jezus opat 

Dit verhaal draait rond Kerstmis. Het is dan ook fijn als dit gelezen wordt rond die periode. Het 
kan ook leiden tot boeiende gesprekken. Vieren de kinderen ook Kerstmis? Ja, hoe dan? Nee, 
welke feesten vieren jullie dan wel? Welke rituelen hebben jullie bij zulke feestdagen? Vind je 
zulke feesten fijn of vind je het een verplichting?

Toen Wifi niet wilDe zwemmen  

Het is niet zo gebruikelijk om met boeken aan de slag te gaan in de lessen lichamelijke 
opvoeding. Willen we lezen bevorderen, dan is het net heel stimulerend om boeken en verhalen 
ook in vele andere vakken te gebruiken. Lees het verhaal vóór de zwemles. Je kan in de zwemles 
ook verder aan de slag met het verhaal. Voorzie ‘hondensnoepjes’ in het water. Laat de 
kinderen tot daar zwemmen, en vervolgens tot een volgend hondensnoepje. Laat de kinderen 
in duo’s zwemmen. Eén kind heeft een touwtje met daaraan een ‘hondensnoepje’ dat hij vooruit 
trekt. Een ander kind zwemt erachter en probeert het te pakken. Jonge kinderen kunnen 
‘hondjeszwemmen’, trappelen met handen en voeten.  En willen de kinderen echt niet in het 
water, dan kunnen ze altijd, net als Wifi, tegen een boom plassen.

Toen Wifi niet mEer naar schOOl mocht

Op 16 maart 2020 gingen in België én Nederland de scholen dicht. Dit verhaal is een mooie 
aanleiding om te praten over hoe kinderen het begin van die coronacrisis beleefd hebben. Wat 
vertelden je ouders? Hoe reageerde de juf / meester? Het was heel bijzonder dat die scholen 
dicht gingen, want dat is nog niet zo vaak in de geschiedenis gebeurd. Wanneer is dat nog 
eens gebeurd? Denk je dat de coronacrisis de geschiedenis ingaat? Hoe weet je wanneer iets 
‘geschiedenis’ wordt?



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi er was om ons te trOOsten 

De lockdown heeft op heel wat mensen en kinderen een impact gehad. Hoe hebben de 
kinderen de lockdown beleefd? Wat maakte hen blij, verdrietig, boos? Waren ze soms ook 
bang? Bekijk eventueel dit filmpje dat uitlegt waarom de coronacrisis een invloed had op ons 
psychisch welzijn. Meer weten over psychische problemen op kindermaat uitgelegd, lees dan 
het boek ‘PSSST! Het grote weetjes en niet weetjes boek over psychische … euh… je weet wel.’ 

Toen Wifi De ruzie oploste   

Verhalen zijn vaak een aanleiding voor een klasgesprekje. Dit verhaal ook. Je kan ingaan op ruzie 
maken, wat ruzie maken is, met wie je vaak ruzie maakt, hoe je dat oplost, en of ruzie maken 
erg is. Je kan ook meer ingaan op het thema ‘echtscheiding’. Daarbij kan je ook aan de slag 
gaan met de mooie gedichten van Bette Westera uit het boek ‘Uit elkaar’ of  met het boek ‘Mijn 
vader woont in de achtertuin’ van Jacques Vriens. Wil je lezen bevorderen, dan is het immers 
goed om steeds ook andere boeken aan te raden rond hetzelfde thema of van dezelfde auteur 
of illustrator. 

Scan deze QR-code om het filmpje te 
bekijken.



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Een geldwolf was 

Wat zouden de kinderen doen in de situatie van Jip, Lom en Zen. Moet de 20 euro eerlijk 
verdeeld worden? Boots eventueel de situatie na. Laat de kinderen willekeurig kaartjes trekken 
waarop staat: zonder werk, ziek, werk. Vertel de kinderen dat je 100 euro wilt verdelen met de 
klas. Laat de kinderen met ‘werk’ ook effectief iets extra uitvoeren (het bord afvegen, 3 maal 
de trap op en af lopen). Laat de kinderen hun mening geven en argumenten geven. Brainstorm 
eventueel wat mogelijke argumenten kunnen zijn voor en tegen en bied spreekkaders aan ter 
ondersteuning: 

Ik ben van mening dat … 

Ik ga akkoord dat …

Ik ben het ermee eens … omdat 

Eventueel kan je de kaartjes ook eens wisselen. Dat zorgt weer voor een nieuwe dynamiek. Als 
je rol verandert, verandert dan ook je mening? 

Toen Wifi naar De Efteling ging, maar niet echt

Hou een filosofisch gesprek met de kinderen over wat echt en niet echt is. De Efteling waar 
Wifi naartoe ging was niet echt. Ze deden maar alsof. Maar wat betekent ‘echt’ eigenlijk? Het is 
niet de echte Efteling, maar is wat ze meemaken dan ook niet echt?  Stel twee tafels op. Op de 
ene staat ‘echt’ en op de andere staat ‘niet echt’. Laat de kinderen vervolgens nadenken over 
een aantal voorwerpen of ze ‘echt’ of ‘niet echt’ zijn. Een pop, een speelgoedautootje, een foto 
van jou, een tekening, een appel, een boek met sprookjes … Ze gaan met elkaar in gesprek en 
leggen de voorwerpen op een van de twee tafels. 



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi zijn haar weggaf aan De buren 

Dit verhaal brengt op een laagdrempelige manier kanker ter sprake. Kennen de kinderen 
iemand met kanker? Wat is kanker precies? Ken je Think Pink? Zij hebben de actie ‘geef om 
haar’ waarbij je je haren kan doneren. Bekijk het filmpje voor meer info. Heb je al ooit je haren 
gegeven aan Think Pink? Waarom zou je het wel of niet doen? En … denk je echt dat Christien 
Wifi’s haren heeft? 

Toen Wifi het huiswerk opat 

Heeft Jip echt gelogen in het verhaal? Wat is liegen eigenlijk? ‘Je mag niet liegen’ zeggen 
mensen vaak, maar mag je dan nooit liegen? Moet je altijd de waarheid zeggen? Moet je altijd 
zeggen wat je denkt of voelt? En wat als je daarmee mensen kwetst? Ik maakte de ‘what you 
see is what you get – quiz’ naar aanleiding van mijn boek PSSST! Het is fijn om binnen deze 
context deze quiz te proberen met de kinderen. Ga erover in gesprek. En vergeet ook niet even 
na te denken of huiswerk nu echt wel zo goed is voor kinderen én honden.

Scan deze QR-code om  
het filmpje te bekijken.

Scan deze QR-code om  
het filmpje te bekijken.



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Een bedelaar werd  

Waarom geef je wel of geen geld aan bedelaars? Moeten mensen iets ‘doen’ of geef je ze 
‘zomaar’ geld? Wat kan je doen als je ‘arm’ bent? Zijn er veel kinderen arm? Dit is een brandend 
actueel thema waar heel wat lesmateriaal over te vinden is op KlasCement. Karrewiet, het 
Vlaamse jeugdjournaal, maakte er ook een reportage over. Voor de hogere graad is het verhaal 
een aanleiding om in te gaan op het thema sociale zekerheid. 

Bijkomende boekentips: 

Meneer Stink van all time favourite auteur David Walliams 

Toen Wifi naar De BMX ging 

Dit verhaal kan je gebruiken als inleiding op een lesje taalbeschouwing rond de ‘trappen van 
vergelijking’. Laat de kinderen de trappen van vergelijking zoeken in de tekst. Hoe worden ze 
gevormd? Kunnen ze een overtreffende trap vinden voor elk kind in de klas en zo iedereen een 
complimentje geven?  De snelste, de grappigste, de beste tekenaar, de mooiste zanger, … 

Scan deze QR-code om de raportage te 
bekijken.



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Een bOOdschap achterliet vOOr De juf 

Mogen we het even hebben over de zin en onzin van spelling? We besteden heel veel tijd aan 
foutloos schrijven maar waarom is dat zo belangrijk? Zijn alle spellingregels wel zo logisch? 
Waarom schrijven we niet zoals we horen? Laat de kinderen zelf nieuwe spellingregels 
bedenken. Zo gaan ze op zoek naar regelmatigheden in onze taal, meteen een perfect lesje 
taalbeschouwing. 

Toen Wifi Een uitgebreid diner krEeg vOOr zijn verjaardag  

Een les rond kinderrechten sluit aan bij dit verhaal. Al kan meteen ook de bedenking gemaakt 
worden of klusjes doen in het huishouden een schending is van de kinderrechten. Moeten de 
kinderen ook thuis helpen? Wat moeten ze doen? 



LESSUGgesties per hOOfdstuk

Toen Wifi Een BH gaf aan De burgemEester  

Wat is normaal? Is je altijd goed voelen in je vel normaal? Zijn mannen die een BH dragen 
normaal? Een thema dat je grondig kan uitdiepen. Op www.pssstinfo.be vind je een 
lessenpakket dat hierop dieper ingaat. Hier vind je een Kahoot quiz die je anoniem door de 
leerlingen kan laten invullen. De quiz nodigt uit om in discussie te gaan over wat normaal en 
niet normaal is. 

Toen Wifi Een jaar bij ons was

Het laatste hoofdstuk van het boek. Nu kan je terugkeren naar de eerste lessuggesties, want je 
hebt het hele boek gelezen! Nog ideeën voor leuke Wifi-verhalen, stuur gerust een mailtje naar 
Brenda.Froyen@gmail.com. En vergeet ook die handgeschreven brief niet. Wifi kijkt ernaar uit.

Scan deze QR-code om de Kahoot quiz 
te bekijken.


