
 
 
 

 

 

Prentenboekentips bij het thema Wens  
 

  

  

Bang mannetje 
Mathilde Stein (2005) 
 
Bang Mannetje heeft de wens om minder bang te zijn. En 
hij komt zelf in actie om die wens in vervulling te laten 
gaan. Tijdens een fantasievolle tocht overwint hij zijn 
angsten. .. 
 
Om bij stil te staan: 
Met de leeringen spreken over dingen die je heel graag wilt, 
maar waar je ook  bang voor bent, omdat het nieuw is, of 
omdat je het misschien nog nog niet zo goed kunt.  

• Hoe voel je je dan? Boos, bang, verdrietig, of...? 
• Wat gebeurt er dan met je...? 
• Wat kan helpen om het toch te proberen?  
• Wat zou je graag willen, maar durf je echt nog niet?   

 
  
  

  

Het allermooiste cadeau   
Patrick McDonnel (2005)  
  
Een heel mooi cadeau, wat zou erin zitten? Bij het uitpakken 
blijkt dat er helemaal niks in zit. Samen genieten ze van 
niks. 
 
Om met je leerlingen te doen: 
Tip van collega: Voor je het verhaal vertelt zet je een heel 
mooi groot ingepakt cadeau op de tafel in de kring.  Nu 
samen eerst filosoferen.  Wat zou er in de doos zitten? Laat 
de kinderen de doos niet aanraken, vertel hen dat het een 
denkspel is in je hoofd... 
  
Bij de verwerking kun je de kinderen zelf onzichtbare 
cadeaus in doosjes laten inpakken in mooi papier. Zorg 
voor veel soorten inpakpapier en doosjes in verschillende 
vormen en maten. Misschien heb je ook nog wel een paar 
linten, strikken, gekleurde (dikke) wol is ook fijn en het 
spelen kan beginnen! 
  



 
 
 

 

 

 

Kleine IJsbeer, wat is er mis?  
Hans de Beer (1994) 
  
Kleine IJsbeer verlangt naar avontuur én naar een zusje… 
Maar; daar is geduld voor nodig, zeggen zijn ouders. Dus 
gaat Lars zelf maar op zoek. Maar wanneer hij in een kist 
meegenomen wordt tijdens dit avontuur, verlangt hij naar 
het saaie hol van zijn vader en moeder. Gelukkig ontmoet 
hij veel nieuwe vrienden op zijn reis en bedenken ze samen 
hoe ze weer thuis kunnen komen; mét een zusje! Alleen is 
het wel een bruin zusje en is de familie van Lars helemaal 
wit…   
  
Tip: 
Dit verhaal past zowel bij thema “Wens” als bij “Help”. Het is 
een lang verhaal waar je steeds een deel van kunt vertellen 
en uitwerken, bijvoorbeeld in januari als alle feesten 
gevierd zijn.  
 
  

 
 

 
 
 
 

Kom je nog eens langs? 
Philip Waechter (2016)  
  
Er is een Wens, een verlangen….  
Varkentje koestert de wens om zijn vriendjes weer eens te 
zien. Hij schrijft zijn wens op en vervolgens legt de fles met 
de wens erin een lange weg af.  
 
Om met je leerlingen te doen: 
Maak met de leerlingen zelf ‘flessenpost’ met daarin een 
wens verpakt. Wat is jouw verlangen, wat wens jij? Probeer 
leerlingen te laten denken van materiele naar niet-
materiele zaken. Laat ze hun wensen tekenen en kleur 
geven, oprollen en verpakken in een fles...  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 Lichtjes uit de ruimte 
David Litchfield (2020) 
    
Op een avond glipte Emma uit huis om naar het bos te 
gaan. Daar keek ze omhoog naar de nachtelijke hemel. 
Emma wilde niets liever dan wonen tussen de sterren... 
 
Een prachtig verhaal in deze tijd van het jaar. Emma 
wenst en droomt dat ze woont tussen de sterren, omdat 
ze denkt dat ze zich daar meer thuis voelt dan hier, op 
aarde. Haar wens komt uit! Maar..  uiteindelijk komt ze 
erachter dat wat haar het liefste is, niet in de ruimte is, 
maar hier op aarde... Alles wat ze wenste, was eigenlijk al 
die tijd heel dichtbij... 
 
Om met je leerlingen over na te denken 
Wens jij wel eens dat je ergens anders woont of bent? 
Waar dan? Hoe zou dat zijn? Wie of wat zou je 
meenemen?  

  
 

  

Wachten op matroos  
André Sollie (2015)  
  
Een verhaal over een groot verlangen. Diep vanbinnen, je 
kunt er misschien geen woorden aan geven zo diep…. En 
een verhaal over het wachten op een wens die misschien 
wel (n)ooit in vervulling gaat….  
 
Op een katholieke of christelijke school kan je dit thema 
verbinden aan Advent. Advent is zoveel meer dan elke 
week een kaarsje branden omdat kerstmis dichterbij komt. 
Advent betekent (opnieuw) stilstaan bij je verlangens, je 
hoop, je diepste wensen. Maar je kunt het natuurlijk ook 
meer algemeen houden. 
 
Om bij stil te staan met je leerlingen 
Matroos heeft een grote of diepe wens. De wens is summier 
beschreven. Zeeman komt terug en dan mag Matroos mee 
op reis. Laat de kinderen eens verbeelden:  

• Wat zou die wens inhouden?  
• Heb jij ook zo´n diepe wens? iets waar je naar 

verlangt, zonder precies te weten wat en hoe?  
• Als Matroos vertrokken is, staan de anderen op de 

uitkijk: Wat is hun wens?  
• Is er voor Matroos een verband tussen zijn wens en 

(iets) missen? (het gaat om een diep-vaag 
verlangen) 



 
 
 

 

 

• Is er voor de postbode en Roos een verband tussen 
wens en missen? (concreet, dat hij terugkomt)  

 
Geef leerlingen een tekenopdracht waarbij ze zichzelf op 
de vuurtoren zien staan. Ze kijken uit over zee, en 
verbeelden hun wensen. 
Bespreek na: 

• Zijn ze meer Roos-postbode (ofwel zijn hun wensn 
meer concreet) of lijken ze in hun wensen meer op 
Matroos (met een onbestemd) verlangen? 
 

Bij koppeling aan de Advent: Welke wensen hebben 
meerdere kinderen geuit? Maak een kleine top 4 liefst met 
een mix van concrete, maar ook juist de diepere wensen. 
Spreek bij elke adventskaars die wordt aangestoken een 
van de vier wensen samen uit.   

 
 
 

  

De Veerman  
Paula Gerritsen (2017) 
  
Prentenboek over de laatste wens / verlangen van een 
oude veerman. Na jaren mensen van de ene naar de 
andere oever gebracht te hebben, volgt hij op zijn laatste 
reis de stroom van de rivier; iets wat hij altijd al wilde. Hij 
vaart met zijn boot de rivier af, totdat hij bij een hele mooie 
plek komt, waar hij graag wil blijven. ... 
 
Om met je leerlingen over te filosoferen: 
Filosofeer eens samen met de leerlingen over dit verlangen. 

• Zouden oude mensen andere wensen of 
verlangens hebben dan kleine kinderen? 

• Waarom vond de veerman het zo fijn om (eindelijk)  
te kunnen varen naar waar hij zelf naartoe wilde? 

• En wat is dat eigenlijk, een wens, of een verlangen? 
• Heb jij zelf ook zo'n soort verlangen als de veerman 

heeft? 
  

 
 



 
 
 

 

 

  

Het ei van egel   
Nazomi Takahashi (2014) 
  
Prentenboek over Egel, die ziet hoe Eend haar eitjes 
uitbroedt en ook graag een ei wil. De andere egels vinden 
het maar raar; egels kunnen dat niet. Maar Egel zet door; 
want alles kan, als je er maar in gelooft.  
 
Om met je leerlingen over na te denken: 

• Wat is jouw wens?  Waar geloof jij (heilig) in? 
• En hoe voelt het, als die wens, tegen alle 

verwachtingen van anderen in, uitkomt?  
  
Om met je leerlingen te doen: 
Laat de leerlingen hun eigen ei tekenen en vullen: hoe ziet 
het ei er van buiten uit? Hoe zorg je er goed voor, zodat het 
uitkomt? En wat zit er van binnen in?  
  
  
 
  

 
 

  

Imagine  
John Lennon (2017)  
  
Prachtig tweetalig prentenboek met daarin de tekst van het 
bekende nummer ‘Imagine’ van John Lennon (Engelse 
tekst en Nederlandse vertaling). Over jouw wens voor de 
wereld… Past binnen thema wens, bijvoorbeeld rond kerst.   
  
 Om met je leerlingen te doen: 
Verzamel met leerlingen hun wensen voor de wereld. Laat 
ze deze opschrijven (MB/BB) of tekenen (OB). Hang een 
lange waslijn door het hele lokaal (of schoolplein) heen en 
hang jullie wensen voor de wereld daaraan op (bijv met 
wasknijpers). Laat jullie wensen nu over de wereld waaien. 

• Hoe voelt dat? 
• Welke kleuren horen daarbij? Welke gedachten / 

woorden? (geinspireerd op het idee van de 
boeddhistische gebedsvlaggetjes) 

 
  

 



 
 
 

 

 

  

De kleine walvis  
Benji Davies (2015)  
  
Boy redt een kleine walvis, die hij vindt op het strand. Hij 
neemt hem mee naar huis en (ver)stopt hem in zijn 
badkuip… Wat wil hij de kleine walvis graag bij zich houden! 
Uiteindelijk blijkt dat hij de kleine walvis toch het meeste 
helpt, als hij hem weer terugbrengt naar de zee... 
 
Om met je leerlingen over na te denken: 
Boy verlangt naar een vriend. Maar zijn verlangen om zijn 
vriend heel dichtbij te houden, blijkt in de praktijk niet eerlijk 
en zelfs een beetje egoïstisch. Best veel wensen of 
verlangens zijn egoïstisch en hebben vooral met jezelf / 
jouw behoeften te maken. 

• Hoe zit dat met jouw verlangens / wensen? 
• Hoe kan je die zo veranderen, net als Boy, dat ook 

anderen er blij of gelukkig van worden? Dat de 
wereld er mooi van wordt?  

  
 

 

Voor alle sterren in de nacht 
Karl Newson (2018) 
 
Voor alle sterren in de nacht, heel ver hier vandaan, is 
hier een kus van mij voor jou voor het slapengaan. De 
kus is de wens voor het slapengaan. In Luna´s dromen 
zijn haar wensen verpakt. Moeder bevestigt dat deze 
wensen in haar dromen in vervulling gaan.  
 
Om bij stil te staan:  
Soms heb je wensen waarvan je niet durft te dromen... zo 
groot of niet realistisch zijn ze. Maar in je dromen komen 
vaak je liefste wensen voorbij.  

• Wat zijn wensen waar je enkel van kunt dromen?  
• Waar heb je wel eens over gedroomd? Hoe ging 

je wens toen in vervulling?  
• Hoe was het om daarna weer wakker te worden?  

 
  
 

 
  
 


