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Overzicht activiteiten 

 Episode 1: ‘Het huis is weg’ 

 Episode 2: ‘Een nieuw huis’ 

 Episode 3: ‘Alles door elkaar’ 

 Episode 4: ‘Een bouwtekening’ 

 Episode 5: ‘Dat wordt meten!’ 

 Episode 6: ‘Bouwen maar!’ 

 Episode 7: ‘Inrichten’ 

 Episode 8: ‘Oeps... iets vergeten?’ 

 Episode 9: ‘Klaar is Klus!’  

Gedurende het hele project worden na elke episode stenen 

beschreven met daarop ‘wat hebben we geleerd’ en deze worden op 

elkaar gestapeld als leermuur. Ook wordt er na elke episode een 

brief teruggestuurd naar Karel.  
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Startactiviteit 

De kinderen komen op school en zien dat er een stukje in de klas is afgezet met rood-wit 

afzetlint. In dat vak ligt een brief van Karel Klus (bijlage 1). We lezen de brief van Karel Klus 

en schrijven hem een brief terug.  

Episode 1: ‘Het huis is weg’ 

Gespreksvragen: 

 Wat denk jij dat er met het huis van Karel en Boris is gebeurd?  

 Hoe ziet het er nu uit, denk je? Wat zien Karel en Boris?  

 Wat moeten ze nu doen? 

Coöperatieve werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’ 

Bovenstaande vragen worden aan de kinderen gesteld na het lezen van de brief van Karel 

Klus (bijlage 2). De kinderen krijgen een paar minuten de tijd om over de antwoorden na te 

denken. Daarna overleggen ze in tweetallen en tenslotte worden de antwoorden klassikaal 

uitgewisseld en schrijven we een brief terug naar Karel.  

Filmpjes 

http://schooltv.nl/video/koekeloere-alles-loopt-op-rolletjes/#q=bouwen  

 

 

 

Episode 2: ‘Een nieuw huis’ 

Gespreksvragen: 

 Waarvoor heb je een huis nodig?  

 Wat moet een huis hebben?  

 Welke soort huizen zijn er?  

 Wat vinden jullie een mooi huis?  

Coöperatieve werkvorm ‘Woordweb’ 

De kinderen maken in groepjes een woordweb over ‘huizen’. Ze denken na over wat een 

huis heeft of moet hebben en welke soorten huizen er zijn. De kinderen tekenen dit op het 

blad en schrijven er evt. woorden bij. De vier delen (vier groepjes) vormen uiteindelijk samen 

een huis dat de voorkennis van de kinderen over het onderwerp ‘huizen’ vormgeeft.  

http://schooltv.nl/video/koekeloere-alles-loopt-op-rolletjes/#q=bouwen
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Beeldende activiteit ‘Een ontwerp voor Karel’ 

De kinderen maken een ontwerp van een huis voor Karel. Dit doen ze op het verfbord.  

Excursie: 

We lopen met de klas een rondje door de straten bij school en zoeken met elkaar naar 

verschillende soorten huizen. Hier wordt een foto van gemaakt met de ipad door één van de 

kinderen van de groep van de dag. De volgende vragen worden tijdens de wandeling gesteld:  

- Wat voor soort huis is het? (hoekwoning, vrijstaand huis, flat, tussenwoning, garage) 

- Hoeveel verdiepingen zijn er?  

- Hoe ziet het dak eruit? (plat dak, puntdag, dakpannen, dakkapel, schoorsteen) 

- Welke vorm heeft het huis? Welke vorm hebben de ramen/deuren?  

- Wat vind je mooi/lelijk aan het huis?  

Na deze ‘excursie’ koppelen we in de klas de ervaringen aan de eigen situatie van de 

kinderen. Hoe ziet hun huis eruit? Is er een kelder of een zolder? Op welk huisnummer 

wonen zij? Hoeveel slaapkamers zijn er in het huis? Daarna kan ook nog de school bekeken 

worden.  

Aanvullende activiteiten:  

 Elk kind neemt een foto mee van het eigen huis (via Padlet). De foto’s worden 

uitgedeeld in de kring en de kinderen bespreken in tweetallen wat ze zien en wie ze 
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1      2 



Verhalend ontwerp ‘Karel Klus bouwt een huis’ – Chantal Veenhof | 5  
 

denken dat er woont. Daarna wordt dit in de kring teruggekoppeld en delen de 

kinderen de foto’s aan diegene waarvan zij denken dat die er woont. Klopt dit?  

 In wat voor soort huis woont iedereen? Maak een grafiek met verschillende soorten 

woningen: flat, rijtjeswoning, vrijstaande woning, twee onder een kap, boerderij, 

hoekhuis en laat plakkers plakken boven de goede woning. Plaatjes verschillende 

woningen via juf janneke.  

 Foto’s van het eigen huis inkleuren 

Filmpjes:  

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=huis 

 http://schooltv.nl/video/koekeloere-een-huis-in-de-lucht/#q=huis 

 http://schooltv.nl/video/hoelahoep-een-huis-voor-bink/#q=huis  

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-nieuwe-huis/#q=bouwen  

Muziek 

 https://youtu.be/DZpVJ0rDjtU Een huis bouw je niet zomaar 

 https://www.youtube.com/watch?v=WqmGN5fnk8M Geluiden in huis 

 https://www.youtube.com/watch?v=_bUXttK42dA  Mijn huis 

 

 

 

 

 

Episode 3: ‘Alles door elkaar!’ 

Gespreksvragen:  

 Welke spullen liggen er bij jou thuis in de schuur?  

 Wat zal Karel in zijn schuur hebben liggen?  

 Waarvoor is een schuur?  

 Wat heb je nodig om een huis te bouwen?  

 Heb jij ook een keer iets nieuws gemaakt van oude spullen?  

Activiteit ‘Sorteren maar!’ 

In de kring liggen allemaal spullen die uit de schuur van Karel komen. Denk aan gereedschap, 

hout, tegels, schroeven, spijkers, latten, oude meubels, doosjes, kosteloos materiaal, buizen, 

schoenen, kleding, zak cement enz.  

http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zo-woon-ik/#q=huis
http://schooltv.nl/video/koekeloere-een-huis-in-de-lucht/#q=huis
http://schooltv.nl/video/hoelahoep-een-huis-voor-bink/#q=huis
http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-nieuwe-huis/#q=bouwen
https://youtu.be/DZpVJ0rDjtU
https://www.youtube.com/watch?v=WqmGN5fnk8M
https://www.youtube.com/watch?v=_bUXttK42dA
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De kinderen sorteren de spullen eerst op: wat kan Karel gebruiken voor het bouwen van zijn 

huis?  

Vervolgens sorteren ze de spullen op gebruik. Wat  hoort er bij elkaar en waar gebruik je het 

voor? Zijn er spullen die Karel mist en wel nodig heeft? Hoe komt hij aan die spullen? (link 

met bouwmarkt, hier kan eventueel de behoefte ontstaan om een bouwwinkel te maken in 

de klas en/of een sorteer/knutselhoek waar spullen gesorteerd kunnen worden en waar van 

oude spullen nieuwe dingen worden gemaakt).  

Coöperatieve werkvorm ‘Flitsen’ 

Om de woorden van de voorwerpen die Karel kan gebruiken voor het bouwen van zijn huis 

te activeren, flitsen we de woorden. Eerst worden er een aantal woorden aangeboden op de 

manier van de Viertakt van Verhallen. Het gaat hierbij vooral om woorden die het grootste 

gedeelte van de klas niet kent of kan benoemen.  

1) Voorbewerken: waar denk je aan bij dit woord? Heb je het ooit eerder gehoord of 

gezien?  

2) Semantiseren: leg het woord helder uit (uitbeelden, uitleggen, uitbreiden) 

3) Consolideren: oefenen door te flitsen. 

4) Controleren: weten de kinderen nu wat het woord is en wat het betekent?  

Aanvullende activiteiten:  

 Nodig een timmerman uit in de klas.  

 Wegen: spijkers en schroeven wegen en ermee experimenteren. Maak het even 

zwaar.  

 Werkhandschoenen bij elkaar zoeken en sorteren op maat.  

 Een gereedschapskist maken. 

 Stempelen met schroeven, moeren en spijkers 

 Fijne motoriek: moertjes passen 

 Op een houten plankje een letter of tekening met spijkers maken en vervolgens met 

wol verbinden. 

Filmpjes 

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-gereedschap/#q=bouwen’ 

 http://schooltv.nl/video/leesdas-lettervos-boekentas-afl-34-dasje-is-de-kluts-

kwijt/#q=bouwen  

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-hijskraan/#q=hijskraan  

 http://www.schooltv.nl/video/koekeloere-de-timmerman/#q=timmerman 

 

Muziek 

http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-gereedschap/#q=bouwen
http://schooltv.nl/video/leesdas-lettervos-boekentas-afl-34-dasje-is-de-kluts-kwijt/#q=bouwen
http://schooltv.nl/video/leesdas-lettervos-boekentas-afl-34-dasje-is-de-kluts-kwijt/#q=bouwen
http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-hijskraan/#q=hijskraan
http://www.schooltv.nl/video/koekeloere-de-timmerman/#q=timmerman
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 https://youtu.be/3NN8-JsNB1g Mijn vader is een timmerman 

 http://www.schooltv.nl/video/spijkers-en-schroeven-liedje-uit-koekeloere/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=4UyDCtUBDTc M’n gereedschapskist 

 

 

 

Episode 4: ‘Een bouwtekening’ 

Gespreksvragen: 

 Wat is een bouwtekening?  

 Hoe ziet dat eruit?  

 Hoe maak je een bouwtekening?  

 Wat wil Karel allemaal in zijn huis?  

Activiteit ‘Een bouwtekening maken’ 

Karel heeft een aantal eisen voor zijn huis. Is hij iets vergeten? De kinderen maken 

indelingen voor het huis van Karel. Hoe ziet een bouwtekening eruit? Hoe teken je een 

bouwtekening? In de bouwhoek kan de  bouwtekening gebruikt worden om het huis te 

bouwen.  

Architectenhoek 

Naar aanleiding van deze episode kan er eventueel een architectenbureau worden gemaakt 

in de klas. Hier kunnen de kinderen bouwtekeningen bekijken en ook zelf tekenen. In deze 

hoek kunnen de volgende materialen worden neergelegd: bouwtekeningen, linialen, 

meetlatten, potloden, boeken met platen van diverse soorten gebouwen, grote vellen 

ruitjespapier, potloden, fineliners, omtrekfiguren van vormen, cijferstempels, verti-blocks en 

bouwvoorbeelden. Een schildersezel kan dienst doen als tekentafel.  

Aanvullende activiteiten 

 Architect uitnodigen in de klas 

 Allemaal kamertjes . Het versje ‘Welkom’ wordt aangeboden. Wat is meestal de 

grootste kamer? Welke kamers komen er in het versje voor? Maak het versje visueel. 

Rijmwoorden benoemen en onderstrepen. Wie durft het versje op te lezen?  

Welkom in mijn huisje, een huisje met een dak en heel veel kleine kamertjes, kijk rond 

op je gemak. Hierboven is de zolder, de kelder die zit laag. In de keuken staat mijn 

papa, want die kookt vandaag. Het bad is in de badkamer, met een toilet erbij. Maar 

de allermooiste kamer, dat is die van mij.  

 Maak een ‘bouwtekening’: bouw een huis van blokken en plak hem na met papier 

https://youtu.be/3NN8-JsNB1g
http://www.schooltv.nl/video/spijkers-en-schroeven-liedje-uit-koekeloere/
https://www.youtube.com/watch?v=4UyDCtUBDTc
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Filmpjes 

 https://youtu.be/C6KYxpzErr0 Pink Panther huis bouwen n.a.v. bouwtekening 

  https://www.youtube.com/watch?v=cOl0tnHEYro Stappen bouwen van een huis 

 

 

 

Episode 5 ‘Dat wordt meten!’ 

Gespreksvragen:  

 Hoe kan Karel meten hoe groot het huis moet worden?  

 Welke instrumenten heeft hij daarvoor nodig?  

 Kunnen wij Karel hiermee helpen? 

 Hoe groot is een huis eigenlijk? En een slaapkamer?  

Activiteit ‘Meten’ 

Hoe komen we erachter hoe groot het huis van Karel moet zijn? Verschillende plekken in de 

school kunnen gemeten worden met verschillende instrumenten. Wat is groot? Wat is klein? 

Hoe groot is jouw slaapkamer?  

Aanvullende activiteiten 

 Verschillende meetinstrumenten laten zien. Wat is het verschil? Hoe werkt het? Wat 

is meten? De kinderen kiezen in tweetallen een meetinstrument uit en een aantal 

stroken. Ze gaan voorwerpen in de klas opmeten. Ze gebruiken eerst het 

meetinstrument en vervolgens tekenen ze het voorwerp op de strook en schrijven ze 

daarop hoe groot het is.  

 Meubels en voorwerpen meten met meetlinten.  

Filmpjes 

 http://schooltv.nl/video/koekeloere-meten-is-weten/#q=bouwen  

Muziek 

https://youtu.be/C6KYxpzErr0
https://www.youtube.com/watch?v=cOl0tnHEYro
http://schooltv.nl/video/koekeloere-meten-is-weten/#q=bouwen
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 https://youtu.be/6_OUJ6ewiQo Zagen, zagen, wiedewiedewagen 

 https://www.youtube.com/watch?v=9b9s40TFUdc Alles passen alles meten 

 

 

Episode 6 ‘Bouwen maar!’  

Gespreksvragen:  

 Hoe bouw je een huis? 

 Waar moet je dan aan denken? 

 Van welk materiaal bouw je een huis?  

 Wat heb je hiervoor nodig?  

Activiteit ‘Aan de slag!’ 

De kinderen gaan hun eigen huis knutselen. Hier mogen ze zelf materialen voor bedenken: 

papier, steen, hout (ijsstokjes), suikerklontjes enz. De kinderen mogen hun huisje ook 

schilderen. Hier kijken ze vooral naar het mengen van de kleuren. Bij het schilderen krijgen 

de kinderen alleen de primaire kleuren.  

Aanvullende activiteiten 

 Huizen zijn gebouwd van bakstenen. Waarom? We gaan met loeps de bakstenen 

bekijken. Welke soorten stenen zijn er? Van groot naar klein leggen. Hoe zwaar zijn 

ze? Welke is het lichtst en welke het zwaarst?  

 Excursie: naar de bouwplaats. 

 Verhoudingen: bouw een huis in de bouwhoek en teken deze na. Dit kun je ook 

andersom doen. 

 Leg blokken op een tafel waaraan 4 kinderen zitten. Laat ze de blokken zo verdelen 

dat ieder kind evenveel blokken heeft. Hoe doen ze dat? Leg dan een groen papier in 

het midden en laat ze om beurten met een dobbelsteen gooien. Het aantal dat 

gegooid wordt, is het aantal blokjes waarmee ze gezamenlijk een huisje of toren 

moeten bouwen. Wie is het eerst al z’n blokken kwijt? Als ieder kind een eigen toren 

bouwt, is het spannend om te kijken wie de hoogste toren heeft. Variatie: gebruik 

een beschrijfbare dobbelsteen en teken daar de vormen van de blokjes op.  

 Een muurtje bouwen met bakstenen. Meng hiervoor 5 delen zand, een deel cement 

en een deel water en metsel de steentjes op elkaar. Voor kleine metselaars zijn ook 

speciale pakketten te koop met steentjes, een troffel, zakjes poederlijm en houten 

kozijnen.  

 Opdrachten als: bouw een huis waarvan alle muren even lang zijn, leg een tegelvloer 

met vloerstenen zoals in het voorbeeld wordt aangegeven (maak een 

https://youtu.be/6_OUJ6ewiQo
https://www.youtube.com/watch?v=9b9s40TFUdc
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voorbeeldkaartje van plakfiguren), maak een bouwtekening of foto van wat je hebt 

gebouwd en geef die aan een klasgenoot, wie kan het nabouwen?, bouw een 

tweedimensionaal voorbeeld na van een ruimtelijk bouwwerk (voorbeelden via 

Google: bouwvoorbeelden). Bouw een driedimensionaal voorbeeld na.  

 Ik bouw je na. De kinderen verdelen de blokken in tweeën. Ga tegenover elkaar aan 

een tafel zitten. Zet er een afscheiding tussen. Het ene kind maakt een bouwsel en 

vertelt aan het andere kind wat het aan het bouwen is. Je mag dus niet kijken! 

Daarna vergelijken. Hoe ging het? Lijkt het op elkaar?  

 Een bouwwerk maken van wc-rollen.  

 Gymles: Wij bouwen een huis 

 Kleutergym met blokken 

 Bouwhelm maken van papier maché 

 Balanceren als een bouwvakker 

 Luister naar geluiden van machines, bouwvoertuigen en gereedschap (gebruik het 

boek ‘Lawaai op het bouwterrein’).  

 Vergelijk materialen (specie, dakpannen, bakstenen) en constructies door te kijken 

en te voelen. Is de muur glad, ruw, scherp? Hoe zijn de stenen op elkaar gemetseld?  

Filmpjes 

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bouwen/#q=bouwen  

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/#q=bouwen  

 http://schooltv.nl/video/hoelahoep-afl-43-een-muurtje-voor-hoep/#q=bouwen  

 http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-

het-bos-tot-houten-plank/#q=huizen%20van%20hout 

 http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-bakstenen-gemaakt-gebakken-

klei/#q=bouwen 

Muziek 

 https://youtu.be/6v897PGC8bE Wij bouwen een huisje 

 https://youtu.be/PqahimxtCQw Een grote steen en nog een steen 

 https://www.youtube.com/watch?v=6v897PGC8bE Wij bouwen een huis 

 

 

 

 

Episode 7 ‘Inrichten’ 

http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bouwen/#q=bouwen
http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/#q=bouwen
http://schooltv.nl/video/hoelahoep-afl-43-een-muurtje-voor-hoep/#q=bouwen
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/#q=huizen%20van%20hout
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/#q=huizen%20van%20hout
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-bakstenen-gemaakt-gebakken-klei/#q=bouwen
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-bakstenen-gemaakt-gebakken-klei/#q=bouwen
https://youtu.be/6v897PGC8bE
https://youtu.be/PqahimxtCQw
https://www.youtube.com/watch?v=6v897PGC8bE
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Gespreksvragen:  

 Welke meubels heeft Karel nodig in welke kamer?  

 Wat staat er bij jou in de woonkamer/keuken/slaapkamer/badkamer? 

Coöperatieve werkvorm ‘Binnen- en buitenkring’ 

De kinderen vertellen elkaar over de indeling en inrichting van hun eigen huis. Denk aan de 

kleur van de muren, vloeren, meubels, accessoires enz.  

Groepsactiviteit: 

Elk groepje krijgt een blad en een kamer. In verschillende tijdschriften zoeken de kinderen 

naar meubels en spullen die in de desbetreffende kamer horen. Deze worden opgeplakt.  

Activiteit:  

De kinderen maken in een schoenendoos met z’n drieën een kamer voor het huis van Karel. 

De dozen vormen samen het huis.  

Aanvullende activiteiten:  

 Tegels leggen met vierkante stukken karton. Deze kunnen eventueel versierd 

worden.  

 Werken met mozaïek. De badkamer moet worden betegeld. De kinderen maken met 

plakfiguren op papier een ontwerp.  

 Nodig een loodgieter of schilder uit in de klas.  

Filmpjes 

 http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mijn-droomkamer/#q=bouwen  

 https://youtu.be/T9MAmWnOznI Mr. Bean verft zijn huis 

 https://youtu.be/MOVyHViWGCA Bob de Bouwer 

 https://youtu.be/EHZspY6jyZI De drie biggetjes 

Muziek 

 https://youtu.be/mx2D7Wry0Pk Als ik groot ben word ik schilder 

 Er was eens een schilder (Eigenwijs) 

 

 

 

 

http://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mijn-droomkamer/#q=bouwen
https://youtu.be/T9MAmWnOznI
https://youtu.be/MOVyHViWGCA
https://youtu.be/EHZspY6jyZI
https://youtu.be/mx2D7Wry0Pk
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Episode 8 ‘Oeps… iets vergeten?’ 

Gespreksvragen:  

 Wat gaat er mis?  

 Wat is Karel vergeten? 

 Hoe kan hij dat oplossen?  

 Hoe maak je cement? 

 Hoe moet je metselen? 

 Hoe weet je of de schoorsteen recht is?  

Activiteit ‘Een schoorsteen metselen’ 

Het zou mooi zijn als er een echte metselaar in de klas kan komen om de 

kinderen te leren hoe ze een muurtje (schoorsteen) metselen). De 

kinderen kunnen vervolgens met kleine steentjes een schoorsteen 

metselen voor Karel. Deze kan ook gebouwd worden in de bouwhoek of met materialen van 

de rode bakken.  

Aanvullende activiteiten:  

 Blad omgevouwen. De kinderen stempelen met een luciferdoosje een eigen 

bouwwerk. Daarna tekenen ze zichzelf ernaast als bouwvakker.  

 Verhuisestafette 

 Verhuisparcours 

 Huisje verwisselen 

Filmpjes 

 http://schooltv.nl/video/beestenboerderij-een-lekkend-dak/#q=bouwen  

 

 

Episode 9 ‘Klaar is Klus!’ 

 Hoe ging het helpen?  

 Wat vonden we ervan?  

 Wat hebben we geleerd?  

 Koppeling met de leermuur 

 

 

http://schooltv.nl/video/beestenboerderij-een-lekkend-dak/#q=bouwen
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Bijlagen 

Bijlage 1: Brief startactiviteit 

Hallo kinderen!  

Ik ben Karel Klus. Ik denk dat jullie mij nog niet kennen. Ik ben dus Karel en ik woon samen met mijn 

hond Boris in een huis. We zijn nu op reis! Echt cool joh! Zijn jullie ook weleens op reis geweest? 

Jullie hebben trouwens net vakantie gehad toch? Wat hebben jullie gedaan in de vakantie?  

Ik ben dus op reis samen met mijn hond Boris. Ik hou erg van bouwen en daarom had ik thuis een 

auto gebouwd. Daarmee ben ik naar het einde van de weg gereden om te ontdekken wat daar te 

zien was. Toen de weg bij de zee ophield, heb ik besloten om een boot te bouwen waarmee we over 

de zee konden. Met de boot kwamen we bij een strand met hoge rotsen. Daar vonden we een oude 

werkplaats van een fietsenmaker. Hier ben ik nu een vliegtuig aan het bouwen zodat ik samen met 

Boris naar huis kan vliegen. Cool hè!  

Ik ben benieuwd naar jullie verhalen over de vakantie. En hebben jullie ook weleens iets moois 

gebouwd? Misschien hebben jullie daar wel foto’s van?  

O ja, wat vonden jullie van dat rood-witte afzetlint? Dat vond ik in de oude werkplaats van de 

fietsenmaker. Ik was bang dat jullie anders mijn brief niet zouden vinden. Dit lint wordt vaak gebruikt 

als je ergens niet mag komen of als er iets wordt gebouwd. Jullie mogen het lint wel houden! 

Schrijven jullie mij terug?  

Groetjes Karel Klus 

 

Bijlage 2: Brief episode 1 

Hoi allemaal!  

Zitten jullie goed op je stoel? Dit is namelijk niet zo’n fijne brief! Er is iets heel ergs gebeurd…  Ik zal 

even bij het begin beginnen.  

Ik vertelde jullie toch dat ik een vliegtuig aan het bouwen was? Nou dat is gelukt! Boris en ik konden 

lekker naar huis vliegen. We vlogen hoog over de bergen en de zee, dichtbij de hemel en onder ons 

zagen we de aarde. Zo gaaf! Ik vloog met een scherpe bocht naar beneden, want achter de heuvel lag 

ons huis. Ik liet het vliegtuig landen en we renden om de heuvel heen naar de bosrand. We waren 

bijna thuis… Maar plotseling bleven we geschrokken staan! Het huis is weg!!! Ik schrijf jullie nu snel 

deze brief, dus ik ga gauw onderzoeken wat er met ons huis is gebeurd! Hebben jullie een idee? Het 

is hier een grote puinhoop!  Gelukkig staat het schuurtje met de windmolen er nog wel.  

 Ik laat snel weer van mij horen.  

Groetjes!  
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Bijlage 3: Brief episode 2 

Hoi iedereen!  

Wat een onderzoek zeg… Ik schreef jullie dus dat ons huis weg is en we hebben onderzocht wat er nu 

echt is gebeurd. Jullie hadden ook al goede dingen bedacht! Maar wat er werkelijk gebeurd is, is dit:  

Door een storm is er een dikke boom bovenop ons huis gevallen. Waar ons huis eerst stond, liggen 

nu alleen nog maar stukken hout, gebroken steen, gebroken glas en andere rommel. We hebben 

geleerd om altijd positief te denken. Weten jullie wat dat is? Dat betekent dat je moet kijken naar 

wat er nog goed is! Gelukkig is de schuur met de windmolen nog heel en daar staan nog een hoop 

spullen in. En tja, we zijn ook wel blij! Weet je waarom? We kunnen nu een nieuw huis bouwen! Tot 

die tijd kunnen we wel in de schuur wonen. Ik ben alvast begonnen met het maken van verschillende 

tekeningen, maar ik vroeg me eigenlijk af: waarom heb ik eigenlijk een huis nodig? Weten jullie dat? 

Waarom wonen we in een huis? En wat moet een huis eigenlijk allemaal hebben? Verder bedacht ik 

me ook nog dat er heel veel verschillende huizen zijn… Hoeveel soorten huizen kunnen jullie 

bedenken?  

Ik teken nog even door. Misschien kunnen jullie ook wat ontwerpen maken? Dan kan ik die 

gebruiken! Ik heb bij de brief ook nog een leuk boek gedaan: ‘De huizen van dieren’. Misschien 

vinden jullie het leuk om dat eens te lezen?  

Tot de volgende brief!  

Groetjes Karel 

P.s. Ik ben echt super blij met jullie hulp, bedankt!! 

 

Bijlage 4: brief episode 3 

Hoi allemaal!  

Wauw, jullie hebben veel verschillende soorten huizen bedacht! Echt knap! En wat een geweldige 

ontwerpen! Ik ben meteen aan de slag gegaan. Ik ben in de schuur gaan zoeken naar spullen die ik 

kan gebruiken voor het nieuwe huis. Achter de schuur liggen nog genoeg balken en planken en in de 

schuur ligt een hoop gereedschap. Ik moet een fundering bouwen, vloeren, muren, dak, trap, ramen.. 

Weten jullie nog iets? Ik ben begonnen met het uitzoeken van alle spullen en het gereedschap, maar 

het is zo veel! Kunnen jullie mij misschien een beetje helpen? Ik heb een doos met spullen naar jullie 

toegestuurd. Kunnen jullie het sorteren op wat ik kan gebruiken voor het bouwen van mijn huis? En 

weten jullie ook hoe je alle spullen noemt? Sommige dingen ken ik niet eens.. En oja, niks is troep! 

Van oude, kapotte spullen kan ik later misschien wel iets nieuws maken!  

Ik kijk nu al uit naar jullie antwoord! 

Groetjes van Karel 

 



Verhalend ontwerp ‘Karel Klus bouwt een huis’ – Chantal Veenhof | 15  
 

Bijlage 5: brief episode 4 

Hoi hoi!  

Daar ben ik weer. Wat gezellig om steeds met jullie brieven te schrijven! Ik ben heel erg blij met jullie 

hulp. Wat hebben jullie goed geholpen bij het sorteren van de spullen. Dat scheelde mij een hoop 

werk! Wat hebben jullie mooie dingen gemaakt van oude spullen! Zo zie je maar, je hoeft niks weg te 

gooien. Je kan alles gebruiken! Ik heb een mooie tekening gemaakt van het huis dat ik wil gaan 

bouwen. Het huis komt op dezelfde plek te staan als mijn oude huis want ik kan de fundering nog 

gebruiken. Die moet alleen op een paar plekken worden gerepareerd. Het huis zal een kelder, vier 

muren, een dak, een deur en vier ramen krijgen. Verder wil ik een kleine zolder maken en een 

veranda om buiten te zitten. In het huis komen een keuken, een wc, een zitkamer en een 

slaapkamer. In de keuken moet een fornuis komen. Ben ik nog iets vergeten? Nee, ik denk van niet! 

Kunnen jullie een goede bouwtekening voor mij maken? Ik kan dat zelf niet zo goed namelijk. Ik denk 

dat de juf jullie wel kan laten zien wat een bouwtekening is en misschien kunnen jullie ook wel aan 

een echte bouwtekening komen! Dat zou helemaal gaaf zijn. Als jullie mij dan een bouwtekening van 

mijn huis sturen, dan kan ik aan de slag!  

Ik hoor graag van jullie! 

Groetjes Karel en een dikke lik van Boris 

 

Bijlage 6: brief episode 5 

Hallo daar! 

 Bedankt voor jullie fantastische bouwtekeningen. Ik ben vast begonnen met bouwen. Ik heb eerst de 

stenen met gaten gerepareerd in de muren van de fundering. Tussen de stenen heb ik af en toe wat 

kieren gelaten, zodat de ruimte onder het huis kan luchten. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het 

er niet te vochtig wordt en de balken van de vloer niet gaan rotten. Daarna heb ik sterke balken 

uitgekozen en die op de fundering geplaatst. Eerst heb ik ze op maat gezaagd en vervolgens met 

spijkers vast getimmerd. Om ervoor te zorgen dat het stevig en sterk wordt, heb ik nog een laag 

planken op de vloer gemaakt. Tussen de twee lagen planken heb ik oude matrassen gelegd zodat de 

kou uit de grond niet door de vloer mijn huis binnen kan komen. Handig hè! Nu ligt de vloer er stevig 

en sterk in! Nu is het tijd voor de muren. Maar ik weet helemaal niet zo goed hoe hoog het huis 

eigenlijk moet worden. Wat vinden jullie? Hoe hoog moet het huis worden? Kunnen jullie dat eens 

voor mij uitzoeken?  

Tot de volgende brief!  

Groetjes Karel 

 

Bijlage 7: brief episode 6 

Hoi allemaal! 
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Wat grappig! Een huis bouwen is net een puzzel die je in elkaar moet zetten. Alleen mag ik deze 

puzzel zelf zagen! Fijn dat jullie hebben geholpen met de afmetingen van het huis. Ik heb de 

buitenmuren en de binnenmuren nu getimmerd. Met de waterpas heb ik samen met Boris gekeken 

of de muren wel goed recht staan. Staan de muren op jullie school wel goed recht? In de muren heb 

ik openingen gemaakt voor de ramen en deuren. Daarna heb ik de plafondplanken vast getimmerd. 

Dat wordt namelijk ook de vloer van de zolder. Daarna heb ik de dakspanten gemaakt waar het dak 

op komt te rusten. Op de buitenkant van het dak heb ik latten getimmerd waar de dakpannen op 

kunnen worden vastgemaakt. Daartussen stop ik paardenhaar uit een oud matras, dat is tegen het 

tochten. Klinkt best gek, hè? Tot slot heb ik dakpannen gezaagd en daarna met hete teer bestreken 

zodat ze waterdicht worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie droomhuizen! Kunnen jullie 

ook bouwen? Misschien in het klein? Zodat ik kan zien hoe jullie (droom)huis eruit ziet? Ik ben 

benieuwd.  

Ik ben trouwens ook al begonnen met het schilderen van het huis. Maar ik heb nog niet de juiste 

kleur gevonden. Ik heb namelijk alleen maar een blauwe, gele en rode pot verf. Weten jullie hoe ik de 

kleuren misschien kan mengen? Met scharnieren heb ik de deuren en de ramen al vast gezet en een 

grote steen heb ik voor het huis gelegd, dat wordt namelijk het opstapje naar en kleine veranda.  

Tot de volgende keer maar weer! 

Groetjes van Karel 

 

Bijlage 8: brief episode 7 

Hallootjes!  

Wat zijn jullie goede bouwvakkers zeg! Wat een gave huizen hebben jullie gebouwd. Echt te gek! Het 

bouwen van mijn huis is nu ook klaar. Nu ga ik het huis inrichten. Dat is ook best lastig. Want wat 

moet nu in welke kamer? En wat is mooi en wat is nodig? En hoe krijg ik die zware dingen in huis? Ik 

heb al wel even nagedacht over de inrichting van het huis. Ik wil namelijk een bed in mijn 

slaapkamer. In de zitkamer wil ik een hondenmand voor Boris, een bank en een leunstoel. Misschien 

wil ik ook wel een kachel voor de winter. En natuurlijk gordijnen, leuke planten op de vensterbank en 

schilderijen aan de muur. Volgens mij ben ik dan niets vergeten. Kunnen jullie misschien in de winkels 

op zoek gaan naar mooie spullen voor in mijn huis? Mijn huis is in mijn gedachten al heel gezellig, 

maar ik ben best moe van het bouwen. Kunnen jullie mij helpen? Dan ga ik nu even lekker een dutje 

doen.  

Groetjes Karel  

 

Bijlage 9: brief episode 8 

Hallo kinderen! 

Hoe gaat het daar? Druk bezig geweest! Wat hebben jullie mij goed geholpen zeg. Ik heb nu al veel 

meubels gekocht en mijn huis is echt heel erg mooi aan het worden. Er is alleen één probleempje. Ik 
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had het vanochtend erg koud in huis, dus ik heb de kachel aangestoken. Lekker warm! Maar opeens 

kwam er erg veel rook in huis! Ik moest alle ramen en deuren opengooien zodat de rook wegging. 

Dat was raar! Weten jullie misschien hoe dat kan komen?  

Ik hoop dat jullie het weten, want ik heb echt geen idee!  

Groetjes Karel 

 

Bijlage 10: brief episode 9 

Hoi iedereen!  

Wat zijn jullie toch een toppers! Dankzij jullie heb ik het probleem gevonden. Hoe kon ik nou de 

schoorsteen vergeten? Ik heb het met jullie hulp nog kunnen metselen. Toen het metselwerk goed 

droog was, heb ik lekker de kachel aangestoken. De rook trekt nu goed omhoog en het vuur knettert 

vrolijk in de kachel. Op het dak komt de rook uit de schoorsteen naar buiten. Nou, klaar is Klus! Ik 

ben erg tevreden met mijn nieuwe huis. Dat was me niet gelukt als jullie mij niet hadden geholpen. 

Jullie zijn fantastisch!  

Ik hoop jullie misschien nog een keer te spreken. Bedankt voor alles! 

Oja, ik heb nog een echt bouwdiploma voor jullie gemaakt. Omdat jullie mij zo goed geholpen 

hebben!  

Groetjes Karel en een knuffel van Boris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


