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De Drakendokter: 
Gideon  

Om hulp vragen  

Vervolgverhalen 

Groep 5 en 6 (SO en SBO) 

  
   
 

Overzicht 

De opdrachten zijn het leukst om te doen, als het hele boek in de klas is 
voorgelezen. Dit kan door elke dag in vijf tot tien minuten 1 hoofdstuk 
klassikaal voor te lezen. Er zijn 15 hoofdstukken. 

Doelstellingen 

Na de les hebben de kinderen een beter inzicht in:  

n Hoe je om hulp vraagt 

n Hoe het is om een ander te helpen 

n Hoe een vervolgverhaal werkt 

Activiteiten 

1  Introductie en instructie werkblad ± 5 minuten 

2  Klassikale opdracht: ± 10 minuten: Het ‘om de beurt’-verhaal 

3  Opdrachten werkblad: ± 5 minuten: Verzin een slaaplied voor Gideon 

4  Klassikale opdracht: ± 10 minuten: Gideon zegt: ‘Ik hoef geen hulp!’ 

5  Opdracht werkblad: ± 10 minuten: Hoe kom jij aan honing voor Gideon?  

6 Afsluitende opdracht werkblad: Teken een draak  

7 Nabespreking en afsluiting ± 5 minuten 

  

 

Materiaal 

Kopieer voor elk kind de 
leerlingbladen 1,2 en 3.  

Print de kaartjes uit: ‘knipkaartjes 1 en 
2’ en knip ze los.  

Tekenpotloden en pennen/potloden 
en evtw tekenpapier. 

Lees de bijlage: instructie leerkracht.  

Boek 

De Drakendokter: Gideon  

Ingrid & Killian Bilardie 

Lars Reen  

Graviant  Educatieve Uitgaven 

ISBN978-94-91337-25-3,         

http://www.graviant.nl 
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BIJLAGE: INSTRUCTIE LEERKRACHT  

1. Introductie 

Laat het boek ‘De Drakendokter’ zien. Lees bladzijde 91, 92, 93 uit het boek 
voor. Laat de leerlingen reageren op wat voorgelezen is. Wat valt hen op? 
Waar gaat dit boek over, denken ze? Wie heeft het boek al gelezen?  

Vertel de leerlingen welke opdrachten ze gaan maken. Neem de opdrachten 
door. Geef uitleg waar dat nodig is.  

2. Het ‘om de beurt’ verhaal  

n De kinderen mogen vertellen over de katten Netty en Pluis. Ze mogen om 
de beurt een of twee zinnen zeggen. De eerste zin staat op het werkblad.  

n Verzin zelf de eerste vervolg-zin. Laat daarna de kinderen om de beurt 1 of 
2 zinnen bedenken.   

n Schrijf alle zinnen op. Lees tot slot het hele verhaal voor aan de klas.  

n Bespreek het verhaal na. Wordt het steeds een beetje gekker? Of juist 
spannender? Komen er nieuwe dingen bij?  Blijft het wel steeds gaan over 
Netty en Pluis of Killian en Gideon? Horen de stukken tekst wel bij elkaar?  

4. Gideon zegt: ik hoef geen hulp 

n Leg het spel uit: elk kind krijgt een kaartje en moet aan een ander kind in 
de klas hulp vragen om het probleem dat op het kaartje staat op te lossen. 

n Zorg dat de kinderen begrijpen dat ze niet echt hoeven te gaan helpen. Ze 
kunnen bijvoorbeeld zeggen: ja, ik kom je helpen.  

n Lees zelf het eerste kaartje voor. Zeg aan welk kind je hulp gaat vragen en 
waarom.  

n Formuleer de hulpvraag en stel deze aan het uitgekozen kind.  

n Laat de kinderen om de beurt hun kaartje voorlezen. Laat ze daarna 
zeggen van welk kind ze hulp willen. Laat ze hun hulpvraag aan dat kind 
stellen. Begeleid de kinderen bij het vragen om hulp. 

n Bespreek de oefening na. Wat vonden de kinderen lastig? Wat ging goed?  

7. Evaluatie 

Als de kinderen een drakentekening hebben gemaakt., mogen ze elkaars 
werkbladen gaan bekijken. 

 

 

Overige opdrachten werkblad 

3. Verzin een slaaplied voor Gideon.  

In het verhaal moeten de kinderen de 
zieke Gideon toezingen met een 
slaaplied, want slaapliedjes zing je 
voor iemand waar je veel van houdt. 
(Blz. 116) 

5. Hoe kom jij aan honing voor 
Gideon?  

In het verhaal moeten Killian en zijn 
kat Pluis honing kopen, zodat de 
zieke Gideon weer beter kan worden. 
Maar ze hebben geen geld en dus 
verzinnen ze een plan. (Blz. 90) 

6. Teken een draak. Dit is een vrije 
opdracht.  

 

 

 



   

De Drakendokter: Gideon   
 

Leerlingblad 1. 

Opdracht 1, met de klas: Het om de beurt verhaal  

 

‘De Drakendokter’ is een vervolgverhaal. Elke dag lees je een hoofdstuk. 

In elk hoofdstuk gebeurt iets nieuws. Er wordt stukje van het probleem opgelost.  

En vaak komt er ook weer een probleem bij! Maar in het laatste hoofdstuk is alles opgelost.  

 

Samen met je klas maak je een mini-vervolgverhaal. De begin-zin staat al op dit blad.  

Je juf of meester mag de volgende zin bedenken.  

Nu zijn jullie aan de beurt. Iedereen in de klas mag een zin zeggen.  

Weet je geen zin? 

Luister goed naar de zinnen van de andere kinderen. Misschien zeggen zij iets, waardoor je toch een zin weet. 

Steek dan je vinger op.  

Er is geen goed of fout antwoord. Het mag ook best een gek verhaal worden! 

Je leerkracht schrijft alle zinnen op. Als iedereen aan de beurt is geweest, leest je leerkracht het hele verhaal voor. 

 

 

 

 

- Hoe vond je dit verhaal?  

- Vond je het moeilijk om de volgende zin te bedenken? 

  

 

 

Begin-zin:  

‘Wat doe jij daar nou?’ vraagt Pluis aan Netty. 
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Leerlingblad 2  

Opdracht 2, zelf werken: schrijf een slaapliedje voor Gideon 

 

Killian moet een slaapliedje zingen voor Killian.  Kan jij ook een slaapliedje bedenken voor een draak?  

Schrijf het op in het vak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 3, met de klas: ‘Ik vraag jou’  

 

Gideon wil dat Killian hem helpt. Maar hij vindt het wél moeilijk om hulp te vragen.  

Eigenlijk durft hij niet te zeggen wat zijn probleem is.  

Toch moet het. Anders wordt hij niet beter.  

 

Van je juf of meester krijg je een kaartje. Op het kaartje staat een probleem.  

Luister goed naar de opdracht.  

Kan jij beter om hulp vragen dan Gideon?  
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Leerlingblad 3 

Opdracht 4, zelf werken: Hoe kom jij aan honing?   

 

Drakendokter Killian heeft honing nodig als geneesmiddel voor Gideon.  

Maar Killian heeft geen honing. En hij heeft ook geen geld.  

Wat nu? 

Killian vraagt geld aan de mensen uit zijn dorp. 

Wat zou jij doen, om veel honing te krijgen? Schrijf het op in het vak.  

 

  

 

 

Opdracht 5, zelf werken: teken een draak 

Hoe ziet een draak eruit, denk je? Teken hem in het vak hieronder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

De Drakendokter: Gideon   
 

Knipkaartjes 1  

 
Er zit een stevige knoop in je veter! Grr.  

Je krijgt hem echt niet los. 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
Juf wil dat je de theezakjes voor haar haalt.  
Ehm, waar staan de theezakjes ook alweer?  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 

Je maakt een opdracht voor taal.  
Maar schrijf je ‘zij wordt’ nu met d of dt?  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het? 

 
Je moet een eend uitknippen voor je knutselwerk.  

Maar het lukt niet! 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
Na de gym moet jij alle ballen opruimen.  

Dat is veel leuker met zijn tweeën!  
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
Je bent een verkouden draak: hatsjoe. 

En help, je bent je zakdoek kwijt.  
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
Je bent een draak en je hebt kriebels op je rug.  

Daar kan je zelf niet krabbelen!  
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 
 

 
Je bent een draak en je zadel zit scheef.  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 

 
Je bent een draak en je kan niet meer vuurspugen. 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 

 
Je wilt voetballen.  

Wie wil er met je meedoen? 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
De punt van je potlood breekt en je wilt een puntenslijper 

lenen. 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 
 
 

 
Je mag de schoolvissen voeren.  

Maar je weet niet meer hoeveel voer ze mogen hebben. 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
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Knipkaartjes 2 

 
Je bent Pluis de kat en je hebt enorm veel honger,  

maar je kan niet bij het pak met brokjes. 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 
 

 
Je bent Netty de poes en je wilt je verstoppen voor een 

stinkend draakje. 
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het?  
 

 
Je hebt best honger maar je bent je koek vergeten. 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 
 

 
Wat moet je nou toch tekenen? Je kan echt niks bedenken. 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 

 
Waar is je DS-pennetje nou toch? Net lag hij nog hier. 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 
 

 
Die som is echt veel te moeilijk! 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 

 
Je bent Netty de poes en je pootje doet pijn. 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 

 
Je bent Pluis de kat en je bent kletsnat geregend.  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
De school-cavia is ontsnapt en jij moet hem vangen. Maar 

dat gaat beter met zijn tweeën!  
 

Aan wie vraag je hulp? 
Waarom? 

Hoe vraag je het? 
 
 

 
Je kan niet verder met je game, help!  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 

 
De computer doet echt heel erg raar vandaag! 

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 
 

 
Je hebt al tien minuten de hik. Hips, hips!  

 
Aan wie vraag je hulp? 

Waarom? 
Hoe vraag je het?  

 

 

 

 


