
 
 
 

 

Lesbrief voor de leerkracht 
 

Een huis voor Harry – Leo Timmers 
 
Thema: wonen, op stap, dieren , verdwalen 
 
Samenvatting:  
In dit prentenboek gaat Harry de kat achter een vlinder aan om 
tikkertje te spelen. Harry krijgt de vlinder niet te pakken, en ontdekt 
tot overmaat van ramp dat hij ook de weg naar huis niet meer weet. 
Misschien kan hij een ander huis vinden? Maar de andere huizen zijn, 
te hoog, te laag, of al bezet. Gelukkig komt Harry via wat andere 
katten de vlinder weer tegen, en die leidt hem terug naar zijn eigen 
huis.  
 
Introductie:  
Aangezien de hoofdrol in dit verhaal wordt gespeeld door een kat, is het altijd leuk om er bij het 
voorlezen een (knuffel)kat bij te houden. Dit hoeft niet per se een kat te zijn die op Harry lijkt. Vertel 
dat deze kat van jou is, en dat hij soms ook wel eens alleen thuis blijft. Hebben de kinderen ook 
(echte) huisdieren? En wat doen die overdag? Zouden ze wel eens met andere dieren afspreken? Of 
naar buiten gaan om tikkertje te spelen? Kan dat niet? Nou luister maar eens naar dit verhaal over 
Harry. Kijk, hier zie je Harry, op de voorkant.  Laten we maar eens kijken waar hij woont… 
 
Voorleestips:  

 Voor jonge kinderen hoef je niet per se de tekst precies voor te lezen. Je kunt ook vertellen 
wat er op de plaatjes te zien is. Stel hierbij vragen waarbij de kinderen iets aan kunnen 
wijzen. Zoals: zie je ook de vlinder? Of vragen waarbij kinderen kunnen voorspellen. Zoals: 
wat zou Harry doen als hij de vlinder ziet fladderen?  

 

 De begrippen hoog en laag komen steeds terug in dit boek. Beeld deze tijdens het voorlezen 
ook overdreven uit. Wanneer er pijlen te zien zijn, kun je het ook hebben over links en 
rechts. Of laat kinderen de kant van de pijl op wijzen.  

 

 Harry is verdwaald. Besteed extra aandacht aan dit begrip. Harry kan zijn huis niet meer 
vinden. Wat zou je kunnen doen als je verdwaald bent?  

 

 Om het voorlezen extra spannend te maken, kun je op een aantal momenten in het verhaal 
een gekleurd papier tussen de twee helften van de pagina leggen, zodat de clou niet meteen 
duidelijk is. Zie het voorbeeld hieronder.  

 
 
 
        



 Harry komt gelukkig weer thuis! Blader nog even terug naar het begin om de kinderen te 
laten controleren of het wel echt zijn huis is. En wat is er veranderd sinds het begin? Er wacht 
nu iemand op hem!  

 
Napraten over het boek:  
Zou Harry nog eens gaan spelen met de vlinder? En zou hij dan weer de weg kwijtraken? Wat kan hij 
doen om de weg te onthouden?  
 
Heeft Harry dezelfde weg naar huis gevolgd? Laat nogmaals de illustraties zien. Harry komt langs 
dezelfde plekken, maar er hangen nu allemaal posters met zijn snuit. Wie zou die hebben 
opgehangen?  
 

Meer ideeën:  
 

 Wijs in de gymles twee of drie katten aan, en de rest van de kinderen zijn vlinders. Een kleine 
mat in het midden vormt de vlinderstruik, en daar zijn kinderen ‘buutvrij’.  
 

 Ga je het boek voorlezen in de bibliotheek? Doe dan van tevoren een speurtocht met de 
kinderen waarbij ze de pijlen (dezelfde als in het boek) moeten volgen om bij de 
voorleeshoek te komen. Dit kan natuurlijk ook op school in het speellokaal, of in de gymzaal!  

 

 Lees je dit boek voor bij het thema wonen? Laat dan op het smartboard 
verschillende huizen zien van dieren en mensen. Een vogelnest, een 
hamsterkooi, een kasteel. Laat de kinderen raden / vertellen wie er in 
dat huis woont.   
 
Joukje Akveld en Annemarie van Haeringen hebben daar ook een 
peuterboekje over geschreven, genaamd: van wie is dat huis?  
 

 Kan je niet genoeg krijgen van Harry, en ben je benieuwd naar het hoe & waarom van de 
prachtige illustraties van Leo Timmers? Bekijk hier zijn blog over het tot stand komen van Een 
huis voor Harry.  

 

 Op de YouTube-pagina van kinderliedjesduo Daan & Dirk verschijnt vlak voor de 
voorleesdagen een mooi lied over Harry.  
 

 Natuurlijk kun je tijdens de Nationale Voorleesdagen bij iedere bibliotheek terecht voor een 
mooie voorleessessie met toeters en bellen. Wil je ook langskomen? Vraag dan hier een 
afspraak aan.  

 

 Kijk voor meer inspirerende leestips naar het YouTube kanaal van Lezen Nou!  
En volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: @lezennou  
 
 
 

 
 

http://jeugdliteratuur.org/blog/?p=10370
https://www.youtube.com/channel/UCBI9-9RLxYRhE0rCW4TAyYQ
https://www.edubiebdenhaag.nl/primair-onderwijs/?utm_source=buttonhomepage
https://www.youtube.com/channel/UCwDV0TVlaKrvoYQAKpykjhw?view_as=subscriber

