
 BIJLAGE voor Lager 

  

Lesonderdeel H 

Verhaal 
‘School van de dieren’ 

 

Doelen lesonderdeel 
• Verwoorden dat niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt en dit 

gevolgen met zich meebrengt, hier en elders. 

• Uitdrukken dat kansen geven/krijgen ervoor zorgt dat we bepaalde talenten kunnen 
ontwikkelen of mogelijkheden krijgen. 

 
 
Duur 
15 minuten 

 
 
Voorbereiding 
1. Print het verhaal ‘School van de dieren’ af. 
2. Voorzie de bijhorende prenten op het digitale bord. 
 
 
Lesverloop 
Vertel het verhaal (zie verder voor de tekst en de afbeeldingen) 

 
 
Richtvragen na het verhaal 

• 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 krijgen de kans om op school te geraken (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.) 
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• Welke kansen zagen jullie in het verhaal? 

(de kans om naar school te gaan, op voeding, om talenten te tonen …) 

• Kreeg iedereen in de school van de arend gelijke kansen? 

Waarom wel/ waarom niet? 

• De dieren kregen in het verhaal niet allemaal dezelfde kansen. Vind je het belangrijk 

dat iedereen in deze wereld dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt? Waarom 

wel/niet? 

• ... 

 

 

 

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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School van de dieren 
 

In een heel groot, mooi bos leefden de dieren gelukkig met elkaar 
samen. 

Op een dag kwam de 
arend op het idee om een 
school op te richten waar 
alle dieren van het bos 
welkom zijn. 

 

Alle dieren kregen de kans 
om een jaar naar de 
school te komen. Op het 
einde van het schooljaar 
zouden alle geslaagde 
dieren een diploma 
krijgen. 

 

De school bevond zich in een boomhut in 
de hoogste boom van het bos. 

Alle dieren schreven zich in en keken uit 
naar dit nieuw avontuur. 

Wauw, wat een succes! 

De arend was tevreden. 
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Toch liep het die eerste schooldag al verschrikkelijk mis... 

De regenworm probeerde uit alle macht in de boom te kruipen, 
maar bleef op de grond spartelen. Wat nu gedaan? De worm 
verloor zijn kans om naar school te gaan. Moe en uitgeput kroop 
de regenworm verdrietig terug naar huis.  

De beer kwam al fluitend naar de boom, wat had hij veel zin in 
deze eerste schooldag! Hij klom langzaam maar zeker in de boom 
omhoog. 

Toen hij 
bovenkwam en 
op een tak wou 
rusten... 

KRAK!!! 

De tak brak. 

 

Wat nu gedaan? 
Hij had een 
lelijke blauwe 
plek en had 
helemaal geen 
zin meer om de 
helse tocht nog 
eens te doen! 
Hij liep 
teleurgesteld 
terug naar huis.  
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Het konijn kwam hard aangelopen, wat ging hij snel! Hij liep zo 
hard als de wind. Hij was dan ook wereldkampioen hardlopen. 
Geen dier kon zo snel sprinten en scherpe bochten maken als hij. 
Hij geraakte heel vlotjes in de boom en begon met zijn eerste les.  

Er stonden vlieglessen op het programma van de torenvalk. Met 
open mond zagen de dieren hoe de torenvalk zijn acrobatische 
kunsten in de lucht vertoonde. 

Toen liep het weer verschrikkelijk mis... 
Het konijn ging op de hoogste tak staan en 
de torenvalk zei: “Leer vliegen, konijn.”. 
Het arme dier durfde niet, maar onder 
grote druk sprong hij uiteindelijk toch. Hij 
tuimelde naar beneden en brak een 
achterpoot. Het konijn voelde zich gefaald 
en vond het jammer dat hij zijn eigen 
talenten niet kon tonen. 

Erna was het tijd voor de zanglessen. De vogels begonnen mooie 
deuntjes te fluiten en iedereen luisterde vol bewondering naar de 
nachtegaal die een prachtige solo zong. 

Toen was het aan de kip om een deuntje te fluiten. Hoe hard zij 
ook haar best deed, ze geraakte niet verder dan ‘tok tok’. De 
vogels konden hun lach niet bedwingen en schaterden het uit. De 
kip kromp ineen en liep heel erg droevig de school uit. De kip ging 
sindsdien niet meer naar school. Ze speelde liever met de andere 
kippen in het bos. Bij hen voelde ze zich wel welkom.  

Het was tijd voor de middaglunch. Ze kregen allemaal een heerlijk 
bord vol met vogelzaad. De kat trok zijn neus op. Hij mocht dit 
helemaal niet eten, anders werd hij ziek. Hij vond het jammer dat 
er hier geen rekening mee gehouden werd en ging niet graag meer 
naar school. 
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Ook voor verschillende andere dieren liep het verschrikkelijk mis. 
Zoals de mol, die wel goed een hol kon graven, of de eekhoorn, 
die goed kon klimmen... Maar beiden faalden ze in het zwemmen. 

 

Op het einde van het schooljaar werden de diploma’s uitgereikt. 
Enkel het roodborstje, de mus en de nachtegaal ontvingen met 
veel trots hun diploma. De andere dieren moesten het schooljaar 
opnieuw doen. 

Zo... Dat was het dan voor de school van de arend waar iedereen 
welkom was! 

 
Bron: herschreven verhaal ‘School van de dieren’, gebaseerd op www.simonvanderveer.nl 

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. 

Illustraties: Maartje Coolen 


