
Stap 1- Vertelplaat 1- Stel de personages 

voor: “Wie is Flynn en zijn broers?” en 

“Wie ben jij?” 

Instapsuggesties 

Je verrast de kinderen door het verrassingseffect van het verteltheatertje of kamishibai.  Je 

maakt hen eerst nieuwsgierig door de klas te vertellen dat er achter dat theatertje een verhaal 

staat dat over drie kinderen gaat die in Brussel wonen, zoals zij. Geef de klas pop ook een rol 

bij deze introductie.  

Dan doe je het verteltheater open en laat de kinderen spontaan reageren.  

Vertel dan de namen van de kinderen. Je vertelt wie Flynn is, Kato en Gil, en laat hen raden 

wie wie is. Vraag nog wie de oudste/de jongste is. Gebruik de vragen uit de blauwe kaders 

voor de jongste kleuters.  

Vertel verder wat je relevant vindt uit de tekst, of waarvan je denkt dat het de kinderen zou 

kunnen interesseren.  

Als instap kan je ook gebruik maken van de audio-opnames van Flynn, Gil en Kato waarbij ze 

zichzelf voorstellen, zo horen de kinderen Flynn, Gil en Kato zélf aan het woord.  

* “ik ben Flynn ” 

“Ik ben Flynn en ik ben vier jaar.” 

**“Ik ben Gil” 

“Ik ben Gil. Ik woon met Kato, Flynn en mama en papa. Ik volg ook notenleer en speel cello. 

Ik ben in een voetbalclub. Ik slaap samen in dezelfde kamer met Flynn. En ‘s avonds lees ik 

voor hem een verhaaltje voor.” 

** Ik ben Kato 

“Hallo, ik noem Kato. Ik ben 12 jaar en ik ben de oudste van de drie kinderen. Ik ben 

eigenlijk een tweelingbroer van Waswa, maar hij is overleden in de buik van mijn mama. Ik 

sport graag: voetballen, zwemmen, tennis…’s Morgens breng ik Flynn naar school samen met 

mijn broer Gil. We gaan met de tram. Doen jullie ook graag aan sport? En hoe komen jullie 

naar school? “ 

Je kan telkens vragen wat ze allemaal te weten komen van Flynn en zijn broers (zie verder 

verwerkingssuggesties) Je kan vragen aan de klas wie er ook twee oudere broers heeft?  
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