
 

  

         Vanuit mijn onderwijs achtergrond               
         ben ik ook geïnteresseerd in de                             
         didactische mogelijkheden van                         
         De Waagmuizen. 

  

 

Het feit dat de boekjes op 100% gerecycled papiergedrukt worden, geeft een              
voorbeeld aan de kinderen voor respect voor de Aarde. Doordat het een softcover is, 
leren ze respectvol met boeken om te gaan. 

Tips per deeltje : 

Deeltje 1 De ontploffing.  

Het Waagmuislied is leuk om te zingen. Zelf een begeleiding maken voor de        
kinderen die een instrument bespelen.   

De wijze waarop de muizen aan Oppermuis om raad vragen is een manier om een 
brainstorm te houden over een probleem. Ze zijn stil, ze wachten af tot ze een idee 
krijgen en ze laten elkaar aan het woord. Dan zijn ze weer stil en wachten het      
volgende idee af enz. totdat HET BESTE IDEE gevonden wordt. 

Deeltje 2 Het complot 

Noem voorbeelden van ruilhandel. Bedenk nieuwe vormen van ruilen of               
uitwisseling tussen twee mensen, twee landen enz. 

Wat weet jij van China?  

Welke dingen kan je noemen, die wij vaak gebruiken, die uit China komen? 

Deeltje 3 De Valstrik 

Hier kan in een klassegesprek de vraag gesteld worden waarom het Van Over het IJ 
lukte om Rattekop in de val te laten lopen. Welke trucjes gebruikte hij: indruk ma-
ken door deftig doen, vleien, gelijk geven, beloven, verleiden...  

Vertel of je zelf ook wel eens die trucjes gebruikt. Communicatie techniek doorzien. 

Misschien is het mogelijk zo'n super eenvoudige en toch heerlijke krakeling te     
bakken met de klas. 

Deeltje 4 De Verkeerde La 

Noem karakter eigenschappen van Gappie en van Dikke muis. Geef voorbeelden. 

Is kennis van kruiden leuk voor kinderen? Welke kruiden ken je en waar worden ze 
voor gebruikt? 

 



Algemeen: 

Bedenkt zelf een wijs op de liedjes die in de verhaaltje voorkomen 

Speel spannende stukjes na als toneelstuk 

 

Deeltje 5 Het Raadsel 

Klassengesprek over de wijsheid van Mijnheer Mol: per ongeluk en toeval bestaan 
niet. Wat vind jij? 

Wat is relatief?  

Zoek oplossingen voor het raadsel dat Ponny en Mus mee naar huis krijgen.   

Verzin zelf een raadsel. 

Handenarbeid: een periscoop maken. 

 

Deeltje 6 Het Busje 

Waar waren Knoop en Schrammie naartoe gereden? 

Schrijf een opstel, dat je in een land komt, wat je helemaal niet kent? Hoe ziet dat 

eruit? 

 

 

Een aantal algemene tips: 

Zelf een wijsje vinden voor de vele liedjes die de muizen in de boekjes zingen. 

De spannende scenes naspelen als toneelstukje. 

 

 

Enfin, er zijn nog veel andere dingen mogelijk. Schrijf gerust je idee naar Jet Kat 

waagmuis@gmail.com, dan kan ik dat weer aan andere leerkrachten doorgeven. 


