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1 INTRO 
Ontdek het verhaal 

School van de dieren 
 
 
Dieren kunnen veel, heel veel. Én ze willen graag nog veel bijleren! Als de arend een 
school voor de dieren in het bos opent, zijn ze allen enthousiast. Het loopt echter niet 
zoals gehoopt/verwacht … 
Ontdek samen met de leerlingen het boeiende verhaal ‘School van de dieren’. 
 

Lesdoelen 
De leerlingen ontdekken samen het verhaal ‘School van de dieren’. 
De leerlingen kunnen hun mening over dit verhaal uiten en bespreken. 
De leerlingen ontdekken drempels die de dieren in het verhaal ervaren om naar school 
te kunnen gaan.  
 
 

Praktisch 
Dit is een klassikale activiteit. 
 
Tijd 
10’ 
 
Materiaal 
Bijlag: verhaal ‘School van de dieren’ 
(zie ook de middenpagina’ van de gedrukte 
lesbrochure) 

Ideeënbel = rinkelende schoolbel 
 
Voorbereiding 
Print het verhaal ‘School van de dieren’ af 
(of haal de pagina’s uit de gedrukte 
lesbrochure en vouw ze tot een boekje). 
 
Voorzie de bijhorende prenten op het 
digitale bord. 
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Lesverloop 

 
- Vertel het verhaal.  
 
- Bespreek het verhaal met de leerlingen en peil naar hun mening. 
 

Richtvragen: 
- Wat vind je van het verhaal? 
- Wat vind je er zo … aan? 
- In de school van de arend is iedereen welkom. Toch krijgen maar enkele dieren 
op het einde van het schooljaar hun diploma. Hoe komt dit? 

niet alle dieren geraken op school – denk maar aan de regenworm 
niet alle dieren krijgen de kans om op school hun talenten te kunnen tonen 
- denk maar aan het konijn 
de school van de arend houdt er geen rekening mee dat alle dieren 
verschillend zijn - denk maar aan de kat die vogelzaal voorgeschoteld 
krijgt 

- Welk dier in het verhaal zou je graag willen zijn en waarom? 
- Welk dier in het verhaal zou je niet willen zijn en waarom? 

 
 

 
 

Bron 

herschreven verhaal: ‘School van de dieren’, 
gebaseerd op: 
https://www.simonvanderveer.nl/bestanden/images/Sprookje%20School%20Der%20Di 
eren%20in%20TVOO.pdf 
De fabel over de school der dieren is afkomstig uit: Reavis, G.H. (1938). The Animal 
School: The Administration of the School Curriculum with References to Individual 
Differences. Cincinnati: Public Schools 
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