
 
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema (T)huis 

 

Samen zijn we thuis 
Stephanie Parsley Ledyard (2019) 

Wat maakt huis een thuis? Het kleedje in de gang, een 
tafel vol lekkers en lieve mensen eromheen. Het licht 
van de buurvrouw dat ´s avonds naar binnen schijnt. 
Thuis vind je met je ogen dicht de weg. Tot alles 
plotseling verandert. Dozen in de kamer. Dan wordt 
thuis een kussen onder je arm. Maar de lieve mensen 
maken van het nieuwe huis ook snel een thuis.  

Een boek over je thuis voelen en over verhuizen. Hoe 
maak je een nieuwe plek tot je (t)huis? 

Om met je leerlingen over na te denken:  

• Hoe maak jij je (nieuwe) huis tot een thuis? 
• Wat is bij jou thuis: wie geeft jou een knuffel? 

Met wie ruim jij op? Hoe vind jij de weg in je 
eigen huis?  

 
 

 

 

De jongen en de Walvis 
Linde Faas (2019) 

Er was eens een jongen die graag alleen was. Maar 
op een dag viel hij in slaap… In droomachtige 
afbeeldingen vertelt Linde Faas het verhaal van een 
toevallig treffen tussen een jongen en een 
reuzenwalvis. Door deze ontmoeting komt de jongen 
erachter hoe fijn het is om: iemand om mee te spelen 
iemand om mee te ontdekken iemand om zich mee te 
verwonderen … een vriend te hebben. Want die laat je 
voelen: thuis is niet waar je bent, maar met wie je 
bent! 

Om met je leerlingen over na te denken: 

• Wat voor nieuw gevoel denk je dat Sam kreeg 
toen hij speelde met de walvis?  

• Heb jij dat gevoel ook wel eens? 
• Sam komt erachter dat thuis voor hem geen 

plek is, maar dat het erom gaat met wie of bij 
wie hij is. Hoe is dat voor jou? Is jouw huis je 



 
 
 

 

thuis? En wat maakt dat tot thuis? De plek, de 
spullen, de mensen die er met jou wonen? 

• Met wie of bij wie voel jij je thuis? 
• Kun je je thuis voelen als je samen speelt? 
• Wat is bij jullie het stilste plek je in huis? En 

wat maakt het zo stil? 

 

 

 

Samen gaan bouwen 
Oliver Jeffers (2021) 
 
‘Ik bouw jouw toekomst en jij die van mij.’ Een vader 
en zijn dochter bouwen hun leven samen. Met speciale 
materialen maken ze herinneringen om te koesteren 
en een huis om zich in thuis te voelen. Een 
prentenboek over de liefde van ouders, kansen die het 
leven biedt en alles wat we nodig hebben om samen 
te gaan bouwen aan een toekomst. 

Om met je leerlingen te doen: 

• Bouw je eigen huis! Wat is er nodig om je thuis 
te voelen in jouw huis? Laat leerlingen met 
materialen naar keuze (blokken, dekens, 
kussens, stukken stof, stokken etc) hun eigen 
huis bouwen en aan elkaar vertellen welke 
materialen of spullen er niet mogen ontbreken 
in hun huis! 

• Met wie zou jij je eigen huis het liefste willen 
bouwen?  

 



 
 
 

 

 

Amira de prinses komt thuis 
Bart van Nuffelen (2017) 
 
Prentenboek hoe een vluchtelingenkind haar nieuwe 
land ervaart, verteld vanuit het perspectief van het 
kind. Amira is met haar ouders gevlucht. De reis was 
lang en zwaar. Het nieuwe land is nu hun thuis. Het is 
er grijs en niemand lijkt te snappen dat Amira een 
prinses is. Wanneer ze voor het eerst naar school 
gaat, gebruikt de juf woorden die Amira niet begrijpt. 
Maar wanneer ze in de klas een kroontje krijgt om 
haar te verwelkomen, verandert alles. 

 

Om met je leerlingen over na te denken: 

• Wat heeft Amira nodig om zich thuis te 
voelen? 

• En jij? 
• Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand anders 

zich thuis voelt (bij jou, in de klas, etc.)? 

NB: zie voor een uitgebreidere les de 
burgerschapsinvalshoek.  

 

 
 

Thuis 
Carson Ellis (2016) 
 
Prachtig prentenboek voor kleuters over het 
thuisgevoel: in een huis, land, of op een fantasieplek. 
Thuis kan een huis op het platteland zijn. 
Of een appartement in de stad. 
Of zelfs een schoen! 
Zoveel mogelijkheden… allemaal een thuis. 

Filosofeer met je leerlingen over ‘het thuisgevoel’:  

• Waar is thuis voor jou? 
• Kun je je thuis voelen in een boomhut?  
• Voelt een slak zich thuis in zijn slakkenhuis?  

NB: zie ook de filosofieles bij dit boek: Wat is thuis?  

 



 
 
 

 

 

Een huis voor Harry 
Leo Timmers (2017) 
 
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het 
veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. 
Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet 
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek 
een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke kater 
Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar 
een nieuw huis. 
 
Om met de leerlingen over na te denken: 

• Kun je verdwalen in je eigen huis? 
• Ben je wel eens verdwaalt?  

 
 

 

Bij ons in de straat 
Koos Meinderts en Annette Fienig (2012) 
 
Hoe verschillend mensen kunnen wonen, komt ook 
naar voren in het prentenboek 'Bij ons in de straat.' In 
dit boek stellen Koos Meinderts en Annette Fienieg 
hun buren aan je voor: Tante Truitje, Cowboy Henkie, 
Kleine Jantje Hens aan Dek en nog zeven anderen. En 
op nummer elf? Daar wonen ze zelf. Een feestelijk en 
onverwoestbaar prentenboek vol vrolijke figuren. 
 
Om met de leerlingen over na te denken: 

• Waarin verschillen de mensen bij Koos in de 
straat? 

• Waarin denk je dat ze hetzelfde zijn?  
 
NB: zie ook de filosofieles bij dit boek: Wat is thuis?   

 
 



 
 
 

 

 

Afrika achter het hek  
Bart Moeyaert (2000) 
 
Wij woonden in een huis. De buren hadden hetzelfde 
huis als het onze, en hun buren ook, en hun buren ook. 
En dat nog vier keer. Alleen Desirée van hiernaast 
verhuisde af en toe. Dan ging ze in haar tuin wonen. Af 
en toe, als ze heimwee had... Desirée is een 
Kameroense die in haar Westeuropese rijtjeshuis wel 
eens naar 'thuis' terugverlangt. Zij bouwt achter in 
haar tuin een lemen hut, onder het misprijzend oog 
van haar buren. Alleen het kleine blanke buurjongetje 
brengt haar kopjes thee, en probeert te begrijpen wat 
haar bezielt. 

  

 


