Lesbrief

Leeftijd 8 - 11 jaar
Groep 5 t/m 8

Drakenstorm – De drakenleerling
Over het boek:

Tom hapte naar adem. Een echte draak! Het was een draak! Hij wilde eigenlijk hard wegrennen.
In plaats daarvan stak hij langzaam zijn hand uit en raakte voorzichtig de snuit van de draak aan.
Tom ontdekt dat hij een Drakenziener is. Hij leert zijn eigen draak op te roepen, te verzorgen en hij leert
drakenracen. Maar draken zijn verboden… Dus moet het in het diepste geheim gebeuren. Tom moet alles
achterlaten: zijn huis, zijn ouders – alles om Drakenziener te worden. Kan hij dat wel?

Kennismaking

•	Laat de omslag van het boek zien en lees de titel voor. Waar denken de kinderen dat het boek over
gaat? Zou de draak op de voorkant gevaarlijk zijn? En wat zou de titel betekenen? Lees vervolgens de
flaptekst voor.

Vragen tijdens het lezen

•	Na het eerste hoofdstuk ‘Tomás’ (de hoofdpersoon heet voluit Tomás maar zijn roepnaam is
Tom)
- Toms vader werkt als smid en Tom helpt hem
in de smederij. Weten de kinderen wat een
smederij is? Wat doet iemand die een smid is?
- Tom pompt extra lucht in het vuur met een
blaasbalg. Wat is een blaasbalg? Hoe ziet een
blaasbalg eruit?
- Toms vader legt het ijzer op een aambeeld en
hamert op de randen. Wat is een aambeeld?
Waar kun je het voor gebruiken?
•	Na het tweede hoofdstuk ‘Kapitein Hork’
- Kapitein Hork is de baas van de Koninklijke
Garde. Wat is een garde?

•	Na het vijfde hoofdstuk ‘Het gilde’
- Kunnen de kinderen uitleggen waar de titel
‘Drakenstorm’ vandaan komt? Wat is een
drakenstorm?

•	Na het derde hoofdstuk ‘Malik’
-M
 alik is een klerk, een dienaar van de koning.
Wat doet een dienaar van de koning? Kunnen
de kinderen een paar taken bedenken?
- Malik wil Tom opleiden zodat hij lid kan worden van het Klerken-gilde. Wat is een gilde?

•	Na het hoofdstuk laatste hoofdstuk ‘Drakenziener’
- Berin feliciteert Toms’ vader met zijn nieuwe
ambacht. Wat is een ambacht?
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Vragen na het lezen

•	Zouden de kinderen zelf graag een Drakenziener willen zijn? Waarom wel/niet?
•	Hoe zouden de kinderen zich voelen met een draak als beste vriend? Hoe zou het voelen als je elk
gewenst moment een draak kunt oproepen die jou kan beschermen?
•	Tom moet kiezen tussen zijn draak en zijn familie. Wat zouden de kinderen doen? Hebben zij wel eens
heimwee?
•	Geloven de kinderen dat draken echt bestaan of ooit bestaan hebben? Of horen ze alleen in sprookjes
thuis? Waar denken ze dat alle drakenverhalen vandaan komen?

Opdrachten na het lezen
Teken een plattegrond

Ontwerp je eigen draak

Op bladzijde 26 wordt beschreven hoe Rivven,
de woonplaats van Tom, eruitziet. De schrijver
van het boek, Alastair Chisholm, heeft Rivven
beschreven. Het is echter aan de lezer om daar
een eigen invulling aan te geven.

‘O!’ Tom keek ademloos naar links en rechts.
Er vlogen draken in allerlei maten en soorten.
Sommige lang, met dunne staarten; andere
sloegen als adelaars met machtige vleugels.
Sommige leken reuzen, weer andere waren
klein en beweeglijk. Ze vlogen allemaal behendig tussen de lichtbollen door de lucht, stijgend,
duikend en draaiend.

Het was een indrukwekkend uitzicht. Rivven
was een flinke stad en in het hart rees een
enorme, rotsige heuvel als een kroon op uit
het oude centrum. De huizen leken zich aan de
voet van deze heuvel te verdringen in kronkelende steegjes. Houtrook uit ontelbare schoorstenen dreef omhoog in de kalme namiddaglucht. En vanaf de top van de heuvel keek het
paleis van koning Godric met zijn machtige
muren en torens op alles en iedereen neer.

In het boek komen heel veel verschillende
soorten draken voor. Elke draak ziet er anders
uit. Laat de kinderen bedenken hoe hun draak
eruit zou zien als zij een drakenziener zouden
zijn. Ze mogen hun draak tekenen op papier.
De kinderen mogen zelf een naam bedenken
voor de draak.
Daarnaast kunnen ze de draak twee bijzondere gaven geven (bijvoorbeeld onzichtbaar
worden, mensen en dieren kunnen genezen,
overal de weg kennen of een beschermend
schild creëren bij gevaar, maar je mag ook zelf
iets bedenken).
Je kunt hiervoor bijlage 1 gebruiken.

Laat de kinderen een tekening maken van hoe
zij – na bovenstaande beschrijving – denken
dat Rivven eruitziet. Dit mag als plattegrond of
als het uitzicht dat Tom op dat moment ziet.
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Drakenquiz
Alle draken van de drakenzieners worden beschreven in de tekst. Kunnen de kinderen naar aanleiding
van die beschrijvingen erachter komen welke drakenillustratie van Daniëlle Futselaar erbij hoort?
Projecteer de illustraties op het digiboard/smartboard, hiervoor kun je bijlage 2 gebruiken. Lees de
beschrijvingen voor en laat de kinderen een illustratie aanwijzen. Achterin het boek staan de draken
getekend met daarbij de antwoorden, deze moet je dus nog even voor jezelf houden.

IJzerschild – Toms draak

Zilverdief – Cara’s draak

Tom draaide zich om en keek zijn draak aan.
De draak was twee keer zo groot als hij, met een
lange staart. Zijn vel was dieprood, als verroest
ijzer. Maar die huid was geen hard en stijf
metalen pantser, nee, die was soepel en een en
al beweging. Dunne lijnen van oranje en geel
liepen als gloeiende lavascheuren over zijn hele
lijf tussen de schubben door, alsof daar binnenin een vuur brandde. De draak zat net als een
kat, met de voorpoten recht op de grond tussen
gehurkte achterpoten, klauwen die zich schrap
zetten in de aarde. De dikke lange staart veegde
naar achteren en een lange nek strekte zich naar
omhoog. Zijn voorhoofd was knokig en vol richels
en ribbels, precies zoals Tom in de vlammen had
gezien. De rode ogen glansden.

Het draakje was klein van stuk en leek steeds de
kleur van de omgeving aan te nemen. Tom besefte
dat als hij zijn best niet deed, het draakje bijna
helemaal leek te vervagen.

Moker – Erins draak

Erins draak was enorm, met reusachtige achterpoten en een rij driehoekige schubben rechtop
langs zijn rug.

Vonker – Mira’s draak

Mira’s draak was een merkwaardig bruin en
bronzen wezen, stijf en hoekig, waardoor hij er
bijna uitzag als een blikken opwinddraak.

Padvinder – Ellis’ draak

Naast Ellis verscheen een donkergroene, middelgrote draak. Deze had grote oren, een stevige
romp en leerachtige vleugels die er sterk uitzagen.

Dwaallicht – Connors draak

Hij had een lang lijf, maar korte poten en kleine
vleugeltjes. Hij leek wel wat op een vliegende
slang. De draak krulde zich om Connors bovenlijf,
terwijl hij zacht iets tegen zijn draak zei.

Redder – Kai’s draak

Kai’s draak kwam tevoorschijn, bijna wit, met een
rode vlam op zijn borst en een intelligente glinstering in zijn ogen.

Welke draak past bij jou?

Op de website www.kinderboeken.nl/drakenstorm kunnen de kinderen een quiz doen om te ontdekken
welke draak het beste bij hen zou passen.
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Bijlage 1
Tekening van mijn draak:

Naam van mijn draak:
Gaven van mijn draak:

Bijlage 2

Drakenquiz

