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OER IT BOEK

Yn Heech Tymo, sjoch omheech fertelt Tymo Sas Kriek oer 
syn libben. Tymo wennet by syn mem, dy’t in nije freon 
hat. Syn heit, sersjant yn it leger, is om it libben kommen 
yn de oarloch yn Afganistan.Tymo tinkt djip en orizjineel 
oer dingen nei. Hy wurdt op skoalle wolris pest, mar hat 
gelokkich in goede maat oan Elmar en in master dy’t er 
graach lije mei. Elmar syn heit is keunstner, en wurket oan 
twa kolossale frouljusbylden, dy’t Tymo de Folle en de 
Fine neamt.
Dingen sitte tsjin en mei, mar geandewei it boek wurdt 
Tymo sterker. Hy doart tsjin syn pestkoppen yn te gean, 
hielendal as syn nije buorfamke Bahar neist him komt te 
sitten yn de klasse. 
Om’t er ferlyfd is op Bahar, komt de klap hurd oan as dy 
samar nei it bûtenlân ferdwynt. Mar Tymo hat leard dat er 
omheech sjen moat, in moaie metafoar foar fertrouwen ha 
yn de takomst, it libben en yn josels. 
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It boek is skreaun yn ik-perspektyf (Tymo fertelt it) en 
ferdield oer 20 haadstikken. De titels besteane hieltyd 
út in ‘dreech’ wurd mei de wurdboekútlis dêreft er, lykas 
Tymo dat yn syn wurdeskrift  op skoalle byhâldt.
Lettertype en blêdspegel binne oersichtlik. De sinnen 
binne ornaris net lang, en der komme in soad libbene 
dialogen yn it boek foar, dêr’t it nofl ik troch lêst. 
Op plakken wurket Tiemersma mei fl ashbacks, as Tymo 
dingen fertelt dy’t earder bard binne (byg. side 66 ‘Elmar 
brocht it ...’ oant ’e mei s. 67 ...senuwachtich waard’).
Tiemersma brûkt it Frysk linich. Hy boartet mei 
ferlikings en ek eigenmakke wurden lykas gûlklim (s. 34), 
spetterwurden (s. 54) of panykpraat (s. 75).
Net maklike ûnderwerpen lykas de dea fan in âlder, de 
oarloch yn Afganistan, asylsikers, skieding en pestgedrach 
wit Tiemersma knap fanút de optyk fan in 9-jierrige wer te 
jaan, wêrtroch’t it boek dochs nea te swier wurdt. Ek folle 
âldere bern of folwoeksenen sille it mei plezier lêze.
Kinst fernimme dat Tiemersma lang yn it ûnderwiis wurke 
hat, hy wit de sfear yn de groep en de tinkwrâld fan bern 
raak te sketsen.
De ôfbyldings, makke troch Carla van der Heijde, binne sa 
sober fan kleur dat se soms hast swartwyt oandogge.
Heech Tymo, sjoch omheech waard yn 2019 nominearre 
foar de Simke Kloostermanpriis.

De bylden ‘de Folle en de Fine’ besteane echt. Tegearre 
foarmje se in keunstwurk fan Jan Ketelaar út Drachten dat 
‘Wachten op hoog water’ hjit. Se binne fi if meter heech en 
makke fan cortenstiel. De folle frou waard yn septimber 
2018 delset op de Nije Seedyk by Holwert, de fi ne kaam 
der yn jier letter by. 

 GEARFETTING
De njoggenjierrige Tymo Sas Kriek hat it net maklik. Syn 
heit, sersjant yn it leger, is stoarn doe’t er noch mar in pjut 
wie. In foto oan de muorre, dêr’t Tymo út en troch mei 
praat, werinneret him noch oan syn heit. 
Syn mem is dus in Frou sûnder Man. Se hat wol in freon. 
Ferdy is in ûnsympatike fi nt dêr’t Tymo mar min mei 
opsjitte kin. De heit fan Tymo syn freon Elmar, keunstner 
Skelte, is skieden en dus in Man sûnder Frou. Tymo 
bewûnderet yn de wurkpleats fan Skelte twa grutte bylden 
dêr’t dy oan wurket, twa frouljustallen dy’t Tymo de Folle 
en de Fine neamt. Skelte is hiel aardich. Dat soe in folle 
geskiktere man foar syn mem wêze, fynt Tymo.
As er efkes neitinke moat of ta himsels komme (of útnaait 
foar Ferdy, dy’t er op in stuit besocht hat lek te stekken 
mei in spjelde) lûkt er him werom op de fl iering. Dat is syn 
domein dêr’t syn legostêd stiet, en dêr’t er út de dakkapel 
wei de omkriten, de buorlju dy’t komme en gean en de 
protters dy’t dêr nêstelje sjen kin.
Op skoalle hat Tymo it ek net altyd like maklik. Herman en 
Baks binne grutte pestkoppen. Master Pippi, dy’t sa neamd 
wurdt om’t er him alle jierren as Pippi Langkous ferklaait 
mar yn werklikheid Harrie de Jong hjit, is gelokkich in 
ferstannige man mei in soad ûnderfi ning.
De situaasje wurdt noch yngewikkelder as oankundige 
wurdt dat yn it hûs fan de weirekke Moeke Poeke nije 
minsken lûke sille. It giet om asylsikers út Afganistan. 
De buert is poer op dy nije bewenners tsjin en Tymo 
makket him soargen. Soe Tally Ban, dy’t syn heit fermoarde 
hat, no neist him komme te wenjen? 
Der wurdt wakker demonstrearre, en midden yn de nacht 
wurdt der sels in stien troch in rút kinkele. De plysje docht 
ûndersyk. Uteinlik blykt Ferdy, de freon fan mem, de dieder 
te wêzen. Tymo syn mem makket it dêrom út mei Ferdy, en 
dêr is Tymo bliid om. 
De nije minsken blike in sympatike mem mei twa bern 
te wêzen. Tymo moetet harren foar it earst as er in jonge 
protter rêde wol, en fêst komt te sitten op it dak. Mei it nije 
buorfamke Bahar wurdt Tymo al gau freonen – of miskien 
is er wol ferlyfd, want hy kriget in reade holle sa gau’t 
er mei har praat. Hy wurdt wol fl inker en doart tsjin syn 
pestkoppen yn te gean. 
Mei Elmar wit er it te regeljen dat syn mem útnûge wurdt 
foar de ûntbleating fan de twa bylden op de seedyk. It klikt 
goed tusken Skelte en Tymo syn mem; krekt wêr’t er op 
hope hie.
Sels as Bahar ynienen nei it bûtenlân ferhuzet, fertrout 
Tymo derop dat der wer bettere tiden oanbrekke sille. Hy 
wol omheech sjen.

Op dit fi lmke https://vimeo.com/361778408 is te sjen 
hoe’t de bylden pleatst wurde. Hoewol’t skriuwer Koos 
Tiemersma dêrby oanwêzich wie, is it net sa dat er dêrtroch 
de ûntbleating sa moai beskriuwe koe yn syn boek. It boek 
wie al ôf doe’t de bylden op de seedyk pleatst waarden. 
Hiel bysûnder dus, dat it yn it echt krekt sa gien is, as dat er 
him foarsteld hie.
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(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze 
kin al fan in jier of 8 ôf.
It is ek tige gaadlik foar yn de klasse, troch de werkenbere 
dialogen, wat it oantreklik makket foar bern.
Yn 12 -14 foarlêssessys is it boek út te lêzen. 
As de learkrêft  net it hiele boek foarlêze wol, kin er bygelyks 
de earste 4 haadstikken dwaan, sadat de bern nijsgjirrich 
wurde sels fi erder te lêzen.
Guon passaazjes yn it boek nûgje nei it foarlêzen út ta in 
ekstra petear, bygelyks: ‘Hy hinget oan de muorre flak by de 
keamersdoar (...) syn blauwe eagen en de baret.’ (s. 11)
Lês dizze alinea nochris apart foar, en besprek mei de 
bern wêr’t it oer giet. Doch dat ek mei oare alinea’s dy’t in 
djippere betsjutting tusken de rigels troch ha.

PRATE OER IT BOEK
‘Wêr gong it boek oer?’ is faak net sa’n produktive wize om 
mei bern oer in boek te praten. Bern witte faak de essinsje 
net goed te beneamen en ferlieze harsels gauris yn details.
In goede metoade om in berneboek klassikaal te besprekken 
is ûntwikkele troch de Ingelske berneboekeskriuwer Aidan 
Chambers. Hy beskriuwt dy yn syn boeken
Vertel eens en De leesomgeving, bondele yn Leespraat, 
Biblion 2012. 
De Vertel eens-oanpak komt derop del dat de learlingen 
en learkrêft , as it út is, oer it boek prate oan de hân fan de 
folgjende basisfragen: 
1. Wat fynst moai/goed oan it boek?
2. Wat fynst net sa moai/goed oan it boek? 
3. Wat fynst dreech of ûndúdlik? (Of frjemd, wiene der 

dingen dy’t net kloppen?).
4. Wiene der patroanen/ferbannen? (Wat dat hieltyd 

weromkaam yn it boek?).
Set de antwurden fan de learlingen yn stekwurden yn 
kolommen op it boerd. Binne der linen te lûken fan 
de iene nei de oare kolom? Binne der saken dy’t faker 
weromkomme? Falt der in tema of ûnderwerp op?
Bern dy’t oefenje om in boek op dizze wize te besjen, sille 
letter mear bysûndere dingen opfalle.
Yn de lesbrief by it boek It Spûkskip fan Lida Dykstra steane 
op wurkblêd 1a, 1b en 1c kaarten mei fragen dy’t bern 
neff ens dizze metoade útdaagje nei te tinken oer it boek dat 
se lêzen ha.

OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte: = groep, = twatallen, = yndividueel, 10

min = tiid dy’t noadich is 
foar de opdracht.

PRATE – rûntepetear
Bepraat mei de bern in oantal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:
1. ‘Jonges, famkes en oaren, in namme is net samar wat. Der sit in be-tsjut-ting yn, 
ûnthâld dat.’ (s. 21)
Tymo Sas is ferneamd nei syn pake. 
• Bisto ek ferneamd nei ien? Nei wa?
• Wêr komt dyn foarnamme wei?
• Wat betsjut dyn namme? 
• Bist tefreden mei dyn namme?
• Hast ek in off isjele namme dy’t langer is as dyn ropnamme?
• Wat fynsto fan dyn eft ernamme?
• Witst ek wêrom’t guon minsken sa’n aparte eft ernamme ha lykas Naaktgeboren, 

Zondergeld of Pottjebier? (Antwurd: doe’t minsken yn 1811 in e� ernamme betinke 
moasten om’t Napoleon hjir de baas wie, brûkten se dêr soms har bynamme foar. Se 
tochten dat dy namme wol gau wer ôfska�  wurde soe as de Frânsen it lân út wiene.)

30
min
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2. ‘Elmar hat in elektrise trein dy’t noch yn in ferhúsdoaze sit. Tegearre sette wy alles op.’ (s. 10)
• Is tegearre boartsje moaier as allinnich boartsje?
• En hoe is it om mei syn trijen te boartsjen?
• Boartesto leaver by dy thús, of by de oar thús? Wêrom?
• Boartest leaver binnen of bûten?
• Wat is dyn leafste binnenspultsje (mei in oar of oaren?)
• Wat is dyn leafste bûtenspul (mei in oar of oaren?)
• Wat hast noch nea boarte, mar soest wolris besykje wolle?
• Boartsje grutte minsken ek?
• Freegje thús ris hoe’t heit, mem, pake of beppe it leafste boarten.

3. ‘Hy seit altyd dat ik better foar mysels opkomme moat. Mar ik bin net sa sterk. Dus hoe 
moat dat dan?’ (s. 27)
Tymo fynt it dreech om om te gean mei Baks en Herman, de pestkoppen fan de klasse.
Kin de groep Tymo advizen jaan?
• Gedraacht Tymo him goed as er pest wurdt?
• Wat kin Tymo sizze as er pest wurdt?
• Wat kin er it alderbêste dwaan?
• Kinne oare minsken Tymo helpe?
• Helpt it om der mei oaren oer te praten?
• Wêrom soene pestkoppen har sa ferfelend gedrage?
• Wat is de rol fan de ‘meirinners’ by pesten, dus de bern dy’t de pestkop stypje?

4. ‘In bern heart straf te krijen, begrypst? Dat neame wy opfieding.’ (s. 33)
• Bist it iens mei dy útspraak fan Ferdy? Wêrom al of net?
• Krigesto wolris straf? Wannear?
• Krigesto ek wolris straf ast it net fertsjinne hast?
• Dochst wolris wat, dêr’tst yn it foar al fan witst datst straf krije silst?
• Wêrom dochst it dan dochs?
• Wat fynst in goede straf, en wat fynst in ferkearde straf?
• Helpt straff en yn de opfi eding?
• Tinkst datsto, asto letter bern hast, ek wolris straf jaan silst?

5. ‘Want aanst moat ik my stilhâlde, ik mei it geheim net ferriede.’ (s. 35)
Ferdy pakt Tymo syn boartersguod ôf, en seit dat er dat net tsjin syn mem sizze mei.
• Wat fynst derfan, dat Ferdy Tymo twingt dat geheim te hâlden?
• Wat fynsto dat Tymo dwaan moatten hie?
• Is it slim om in geheim te hawwen?
• Is it dreech om in geheim te hawwen?
• Kinst in foarbyld neame fan in grappich geheimke? (Dat no net mear geheim hoecht 

te wêzen).
• Soms kinst in geheim dochs better oan ien fertelle. Wannear?

6. ‘Ik fyn it spikerleuk om stoute dingen te dwaan.’ (s. 92)
• Hasto dat ek wolris? Wêrom wol/net?
• Watfoar leuke stoute dingen hasto wolris dien?
• Wat binne ferfelende stoute dingen?
• Ha oare minsken der lêst fan as ien stoute dingen docht? Foarbylden?
• Ast stoute dingen dochst, hâldst dat dan stikem? Wêrom wol/net?

 ‘Elmar hat in elektrise trein dy’t noch yn in ferhúsdoaze sit. Tegearre sette wy alles op.’ (s. 10)
Is tegearre boartsje moaier as allinnich boartsje?
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TAAL – hannen en fuotten
‘Want it moatte helpende hannen wurde, dizze twa froulju hawwe it bêste mei ús foar.’ (s. 8)
Freegje de bern oft  se mear tiidwurden dy’t as eigenskipswurden brûkt wurde 
(= werkwoorden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden) betinke kinne, dy’tst foar 
hannen sette kinst, bygelyks streakjende hannen, slaande hannen, wiuwende, 
knipende of klappende hannen. En kinne se ek noch alliterearje lykas de skriuwer 
dy’t beide wurden mei in ‘h’ begjinne lit? Hieljende hannen, hakkende hannen of 
heisterjenden hannen?
Doch no ris itselde mei fuotten. Stampende fuotten, hinkeljende fuotten, dravende 
fuotten, fuotbaljende, fuotsjefrijende of fi erljeppende fuotten.

TAAL – mosrao
‘As wy oarsom rinne, dan rinne wy eins mosrao.’ (s. 30)
Organisearje mei de groep in mosrao-oerke. Dat betsjut allegear de trui, it fest of de 
jurk oarsom oan, en mosrao prate mei-inoar. Begjin mar ris de eigen namme mosrao 
op te skriuwen op in nammebuordsje. En dan...
De learkrêft  stelt mosrao-fragen mei mosrao-wurden, bygelyks:
- De neplehessalk binne Retip en Ennas.
- Ik begjin mei in ijn keob.
- We geane fi erder mei nejnekker. Pak jim tfirks.
De bern meie ek fragen foar inoar en de learkrêft  betinke, yn mosrao-wurden.
Dat wurdt laitsjen!
En fansels allinnich mar eft erút rinne en mosrao op de stoel sitte, hè?

TAAL – eigenbetochte wurden
‘Ik gûlklim by it trepke op en triuw it lûk iepen.’ (s. 34)
Tiemersma betinkt út en troch gearstalde wurden dy’t net yn it wurdboek steane, mar 
wol prachtich fertelle wat er útdrukke wol.
Foarbylden: gûlklim (s. 34), spierbalsterk (s. 44), tsjinminsken (s. 53), spetterwurden 
(s. 54), glêsmannen (s. 55), panykpraat (s. 75), hotseknots (s. 87), rekkenraket (87), 
feestkikkert (s. 128) of pistoalfi ngers (s. 129).
Bepraat dizze wurden ien foar ien mei de bern. Kinne se betinke wat de wurden 
betsjutte? Kinne se in sin betinke dêr’t de wurden yn passe?
Op wurkblêd 1 kinne de bern fi if eigenbetochte wurden opskriuwe. Wat betsjutte se? 
(Tip: soms wurde yn húshâldings al eigenbetochte wurden brûkt, lykas sebrasokken, 
dûshoed of molkemeunster. Sokke wurden meie de bern ek opskriuwe).

TAAL – aabee oarsom
‘Ik kin it alfabet ek oarsom,’ sis ik. ‘Bewiis!’ seit Elmar.’(s. 97)
Oefenje mei de groep earst it alfabet op te sizzen fan a oant z.
Mar dan... wa fan de learlingen is krekt sa knap as Tymo, en kin út de holle it aabee 
oarsom opsizze? Of sille wy sizze: mosrao? Dat is in hiele útdaging!

Tip: Tymo hat fêst in trúkje brûkt om de letters 
oarsom te witten. Hy hat lettergroepkes dy’t maklik te 
kombinearjen binne lûdop út de holle leard, lykas: 
ZYX – W – VUTS – RQ – PON (tink oan rock en nachtpon) 
– MLK (tink oan molke) – JIHG – FED – CBA. 

‘Want it moatte helpende hannen wurde, dizze twa froulju hawwe it bêste mei ús foar.’ (s. 8)
Freegje de bern oft  se mear tiidwurden dy’t as eigenskipswurden brûkt wurde 
(= werkwoorden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden) betinke kinne, dy’tst foar 

50
min

10
min

20
min

15
min



LESBRIEF Heech Tymo, sjoch omheech, Koos Tiemersma – troch Lida Dykstra 6

SKRIUWE – skelwurden
‘Wottepot noch oan ta. Do kenst Ferdy net iens, rûnst gewoan fuort,’ sei se. (s. 13)
Skriuwers fi ne it faak net gepast om skel- of fl okwurden yn berneboeken te 
brûken. Dêr wurkje se leaver omhinne. Tiemersma lit Tymo syn mem fûterje mei in 
eigenbetochte krêft term: ‘Wottepot’. In oar foarbyld is skriuwer Lida Dykstra dy’t de 
haadpersoan yn har boek Lederwyntsje ‘Potdiggel’ roppe lit as se fûteret.
Freegje de bern allegear fi if nijbetochte ‘nette’ skelwurden of krêft termen op te 
skriuwen op wurkblêd 1. Watfoar wurd kinst roppe ast mei in hammer op dyn tomme 
slachst, dêr’t net ien him oan steurt? (en dan net ‘au!’ opskriuwe ;-))

SKRIUWE – byldspraak
‘It spjeldekessen is krekt in stikelbaarch. Alle spjelden hawwe sa’n moai kleurich kopke, 
krekt as is it feest.’ (s. 14) 
Byldspraak is fi guerlik taalgebrûk. Der binne alderhande soarten byldspraak, mar ien 
dêrfan is de ferliking. Dy brûkt skriuwer Koos Tiemersma geregeld yn syn boek. De 
wurden ‘as’ en ‘oft ’ komme dêr meastal oan te pas. In foarbyld stiet hjirboppe.
Op wurkblêd 2 steane in tal as-ferlikings út Heech Tymo, sjoch omheech. Nûgje de bern 
út eigen ferlikings te betinken en op te skriuwen. Alles wat harren yn it sin sjit, is goed.
Klear? Ferlykje de fynsten fan de bern no ris mei de ferlikings dy’t de skriuwer yn it 
boek keazen hat. Wat fi ne de bern dêrfan?
(Ynformaasje: yn it boek stiet û.o:
•  Ferdy liket sprekend op in seeliuw. (s. 15)
• Syn mûle liket wol in útslaande brân. (s. 16)
• Ik fiel my krekt in F-16. (s. 17)
• Myn eagen brâne as fakkeltsjes. (s. 52)
• Ik haw hiel djip sliept, sa djip as de see. (s. 54)
• Se moat hoastje, wurdt read as in clown. (s. 62)
• Ik swit derfan en bibberje as in fûgeltsje. (s. 64)
• De koarts is sa heech as in toer. (s. 66)
• Dêrom fiel ik my sa slop as in rubber. (s. 66)
• Myn mem seach ferbaasd as in fisk. (s. 67)
• Myn tinken is sa wyld as in wesp. (s. 68)
• De stimmen fleane op en del as it stuiterbaltsje dêr’t ik hiel lang mei boarte ha. (s. 69)
• Mem wie sa lilk as in bij. (s. 82)
• Neat, master,’ sei Baks sa leaf as in lamke (s. 88)

‘Wottepot noch oan ta. Do kenst Ferdy net iens, rûnst gewoan fuort,’ sei se. (s. 13)
Skriuwers fi ne it faak net gepast om skel- of fl okwurden yn berneboeken te 

30
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10
min

(s. 13)
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SKRIUWE – wurdedetektive
‘Ik ha ‘kajút’ ek opskreaun yn myn skri�  mei lestige wurden. Dat mei fan master Pippi, hy 
fynt it hiel moai as wy der sels wat yn sette.’ (s. 20)
Yn alle boeken steane lestige wurden. Mar ast witst wat se besjutte, wurde dat moaie 
of ynteressante wurden.
Jou alle learlingen krekt as de bern yn Tymo syn klasse in ‘wurdsjeskrift ’. Earst meie se 
der in A-Z-yndex yn oanjaan, dus de letters om bygelyks de fjouwer siden grut boppe-
oan skriuwe mei fi ltstift . Yn it Fryske Aabee begjinne gjin wurden mei de C, V, Q, X en Z, 
mar it hinderet neat as dy deryn steane.
Beneam de bern ta wurdedetektives, dy’t drege wurden opspoare yn har lêsboeken. It 
moatte wol echt hiel, hiel lestige wurden wêze.
Beakenje de mominten ôf dat se nei lestige wurden op ’e syk meie ûnder it lêzen. 
Foarearst kinne se dan in gieltsje yn har boek dwaan en fi erder lêze.
As se útlêzen binne, meie se dan de wurden oerskriuwe en de betsjutting opsykje.

SKRIUWE – wat ik leard ha
‘Ik koe hartstikke goed gûle. En poepe, dêr wie ik in echte kampioen yn.’ (s. 45)
Ast berne wurdt, kinst noch mar in pear dingen. Mar geandewei learst in soad by. 
Freegje de bern op wurkblêd 3 by de goede leeft yd safolle mooglik dingen op te 
skriuwen, dy’t se yn har libben leard ha, bygelyks krûpe, rinne, prate, knippe, fytse, 
swimme. Witte se noch hoe âld as se wiene doe’t se dat learden? Freegje harren it 
blêd mei nei hûs te nimmen en der ek ris mei de âlders oer te praten. Wat witte dy te 
fertellen? Miskien is der in poppeboek dêr’t dingen yn skreaun binne, dat foar it ljocht 
helle wurde kin?
Freegje de bern yn it lêste hokje op te skriuwen wat se allegear noch graach leare wolle 
yn ’e takomst.

SKRIUWE – Dilophosaurus
‘Want ik ha ek in gefaarlike Dilophosaurus. Hy is ferskriklik agressyf (...) (s. 19)
Tymo hat in favorite dino. Freegje de bern yn har taalskrift  de namme fan har favorite 
dinosaurus op te skriuwen. As se dy net ha, freegje har dan boeken oer dinosaurussen 
troch te nimmen. Hokker dinosaurus is it ynteressantst, fanwege syn uterlik of gewoanten?
Freegje de bern dan fi if fragen op te skriuwen, dy’t se de dino stelle wolle soene, as dat 
koe, bygelyks: ‘Wat is dyn leavelingsiten?’ ‘Hasto ek bruorren of susters?’ ‘Wêr sliepst 
nachts?’ ‘Hâldst fan swimmen?’
Dêrnei meie se in oare kleur pinne pakke, en yn de hûd fan de dino krûpe om de 
antwurden te betinken. Dat hoecht net wier te wêzen, mar mei folslein optocht wurde. 
Leaver net allinnich antwurdzje mei ‘ja’ of ‘nee’, mar freegje har der in moai, fantasyfol 
ferhaal fan te meitsjen. Bepraat eft erôf.

‘Want ik ha ek in gefaarlike Dilophosaurus. Hy is ferskriklik agressyf (...) (s. 19)‘Want ik ha ek in gefaarlike Dilophosaurus. Hy is ferskriklik agressyf (...) (s. 19)‘Want ik ha ek in gefaarlike Dilophosaurus. Hy is ferskriklik agressyf
Tymo hat in favorite dino. Freegje de bern yn har taalskrift  de namme fan har favorite 
dinosaurus op te skriuwen. As se dy net ha, freegje har dan boeken oer dinosaurussen 
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SKRIUWE – artikel oer it protest
‘Dit is wat ik allegearre nét heard ha: - It protest dat noch hiel lang duorre.’ (s. 54)
Op s. 54 en 55 stiet in opsomming fan saken dêr’t Tymo trochhinne sliept hat. It rychje 
stiet ek op wurkblêd 4.
Freegje de bern te dwaan oft  sy in sjoernalist binne dy’t by it protest oanwêzich wie. Yn 
twatallen betinke en skriuwe se in krante-artikel om de lêzer te ynformearjen. Saken 
dy’t net yn de opsomming steane, meie se der rêstich by betinke, lykas de namme fan 
it doarp of fan de strjitte dêr’t Tymo wennet. Bepraat eft erôf.

SKRIUWE – dysels foarstelle
‘Wy krije in nij famke yn ús groep. Misschien kun je jezelf voorstellen? Of vind je dat eng?’ (s. 80)
Freegje de bern har ris yn te tinken dat se har foarstelle moatte op in nije skoalle, lykas 
Bahar. 
Wat soene se dan fertelle wolle? Freegje har om de seis belangrykste saken ris op te 
skriuwen yn har skriuwskrift . 

SKRIUWE – superfeest! 
‘Hoe? Wannear? Wat? Wa? Wêr? Ik wurd gek fan al dy fraachwurden, allegear oer it feest.’ (s. 115)
Stel, jim groep mei in superfeest foar de learkrêft  organisearje. Wat soene de bern it 
alderleafst wolle? Op papier kin fansels alles, ynklusyf in luchtballon ynhiere of mei-inoar 
nei de Eft eling. Op wurkblêd 5 kinne se yn twatallen in plan meitsje.

SKRIUWE EN TEKENJE – master syn Facebook
‘Hy wennet dus yn Villa Kakelbont. Dat har er op in buordsje ferve. Fan dat buordsje hat 
er wer in foto makke. En dy stiet op syn Facebook.’
Hoe soe de Facebookside fan Master Pippi derút sjen? Freegje de bern dat te tekenjen 
en op te skriuwen op wurkblêd 6. Se meie it hielendal sels betinke. Hat master in hûn? 
In motor? Wêr hat er sels op skoalle sitten? Lit de fantasy mar gean!

TEKENJE – tekendiktee
Sa sjocht master Pippi derút:

‘Eins is er mar lyts. Hy hat in rûn gesicht mei in swabberkin. (s. 23 -25)
Fierder hat er in túntsje ûnder syn noas, dêr groeit in snorke.
En hy hat in grutte bril op dy’t him faak ôfsakket.
Hy hat in jurkige trui mei ra� elrânen oan.
En in breidene sjaal mei in blokjespatroan om.
Om it ôf te meitsjen set er in reade prúk op. 
Yn de frissels sit in eintsje kopertried, sa stekke se moai út.
Mei in filtsti�  tekenet er skeinspruten op syn gesicht.
Om it echt ôf te meitsjen kin er net sûnder menear Nilsson. 
Fansels is it gjin echte aap, mar gewoan ien fan stof dy’t syn frou him 
op it skouder spjelde hat.’

‘Dit is wat ik allegearre nét heard ha: - It protest dat noch hiel lang duorre.’ (s. 54)‘Dit is wat ik allegearre nét heard ha: - It protest dat noch hiel lang duorre.’ (s. 54)‘Dit is wat ik allegearre nét heard ha: - It protest dat noch hiel lang duorre.’
Op s. 54 en 55 stiet in opsomming fan saken dêr’t Tymo trochhinne sliept hat. It rychje 
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By in moai boek kriget de lêzer of harker ‘plaatsjes yn ’e holle’. Hy sjocht it ferhaal foar 
him, as de skriuwer it goed beskriuwt. Koos Tiemersma beskriuwt master Pippi hiel 
sekuer yn it boek. 
Dit is in yllustraasje-opdracht. 
Jou elke learling in A4-papier. De bern meie mei potlead master Pippi tekenje, wylst de 
learkracht boppesteande alinea stadich foarlêst, en mei tuskenpoazen werhellet.
Moedigje de bern oan grut te wurkjen, en it hiele papier te brûken, dus net in lyts popke 
op de ûnderrâne te tekenjen. 
Lis dúdlik út dat it gjin kwestje is fan ‘goed’ of ‘ferkeard’, elke ynterpretaasje is prima. 
Sketse is ek prima, it hoecht net fuortdaalk in keunstwurk te wêzen.
Lit, as elkenien klear is, in tal bern har wurk sjen litte en fertelle hoe’t sy master tekene ha.
Lit ta eintsjebeslút op side 24 fan it boek sjen hoe’t Carla van der Heijde master Pippi 
tekene hat. Wat fi ne sy dêrfan? Wat falt harren op?

NIFELJE – stêd fan doazen
‘Ik ha al in pear strjitten mei in kafee en in motorsaak. Se komme út op in plein (...) (s. 19)
Tymo hat op de fl iering in Legostêd boud. Wat in prachtich idee. 
Meitsje de bern entûsjast om mei-inoar in stêd te bouwen. Dat kin fan Lego, mar ek fan 
bygelyks kartonnen makaronydoazen en rûgeltsjepakken, lykas de bern fan Rkbs Sint 
Ludgerus yn Warkum dat yn jannewaris 2021 dien ha. 
De bern kinne op skoalle, mar ek thús har eigen hûs, sportskoalle, winkel of wettertoer 
yninoar nifelje, en dêrnei op skoalle ynleverje.
Wat tips:
• Praat yn it foar de formaten fan de huzen rûchwei ôf, dat de skaal in bytsje kloppet. 
• Freegje learlingen fan de boppebou in strjitteplan foar de stêd te ûntwerpen en 

te tekenjen op in ûndergrûn. Fia Google Maps is in soad ynspiraasje te fi nen. Hoe 
rinne de diken? Is der in fontein? In park? In feart?

• Sykje ynspiraasje by moaie gebouwen út eigen doarp of stêd. 

By in moai boek kriget de lêzer of harker ‘plaatsjes yn ’e holle’. Hy sjocht it ferhaal foar 
him, as de skriuwer it goed beskriuwt. Koos Tiemersma beskriuwt master Pippi hiel 

SJONGE – dykskiep en omheech sjen
Tiemersma hat him by it skriuwen fan dit boek grif ek ynspirearje litten troch in pear lietsjes.
A. ‘En sa, jonges, famkes en oaren, is it ek gien mei de Switserske kij. Omdat se hieltyd op dy 
bergen rinne moasten, binne harren rjochterpoaten koarter wurden.’ (s. 29)
Beharkje it liet Dykskiep (1996) fan de Fryske trûbadoer Piter Wilkens ris 
(www.is.gd/1q6iH5). Ûntdek mei de bern wat it liet mei it boek te meitsjen hat. 
(Antwurd: It kearsankje giet sa: It Fryske stamboekdykskiep is bysûnder, it Fryske 
stamboekdykskiep is unyk/ se dogge wier foar oare skiep net ûnder/ mar se ha de linker- en 
de rjochterpoatsjes net gelyk). 

20
min



LESBRIEF Heech Tymo, sjoch omheech, Koos Tiemersma – troch Lida Dykstra 10

B. ‘Net nei ûnderen sjen,’ seit myn mem. ‘Heech Tymo, sjoch omheech!’ (s. 76)
Beharkje it liet Hoog Sammy, kijk omhoog (1966) fan Ramses Shaff y. Bepraat en ûntdek 
mei de bern wêr’t dat liet oer giet, en hoe’t de relaasje mei Tymo út it boek wêze kin 
(www.is.gd/hSPT9N). (Antwurd: wês net bang, mar omearmje it libben en nim it sa’t it komt).
Tip: Sjong mei de hiele groep it ferske, mar ferfang Sammy troch Tymo. 
Ekstra ferwurkingsmooglikheid: In ferske kin in skitterjende ynspiraasje wêze foar 
in ferhaal. Freegje de learlingen wat har favorite ferske is. Watfoar ferhaal soene se 
dêromhinne betinke kinne?

TOANIEL – toaniellêze
‘Bisto fan de plysje?’ freegje ik. (s. 55)
De toanieltekst op wurkblêd 7 (s. 55 en 56 út it boek, bytsje oanpast) is foar twa bern. 
Rollen: Tymo en in plysjeman.
Freegje de bern yn groepkes fan twa de toanieltekst ta te rieden troch earst te 
besluten wa’t wa is, en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege de tekst perfoarst 
net út de holle te learen, it is de bedoeling dat sy it aanst foarlêze kinne. 
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear duo’s nei foaren om de sêne út te spyljen. 
Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.

TOANIEL – ferburgen talint
‘Ik kin trouwens ek hiel goed skeel sjen. En mei myn earen klapperje.’ (s, 87)
Elk bern hat talinten. Guon bern ha ferburgen talinten, lykas Tymo. Doch yn de groep 
ris in talinterûntsje. Freegje de bern ris oft  se wat kinne dat net ien kin, en oft  se dat 
(foarsichtich, it moat fansels net te mâl wurde) foardwaan kinne. Kinne se in spagaat, 
jodelje, de tonge útstekke mei in gleufke deryn, de earen bewege, trije oktaven sjonge, 
in brechje eft eroer meitsje, breidzje as de bêste, tipe mei de eagen ticht of Poalsk 
prate? Applaus foar al dit talint!
As ferfolch kin de learkrêft  de bern in trúkje oanleare dat hy/sy kin, bygelyks in 
‘ezelsbrechje’, toudûnsje of it alfabet oarsom opsizze.

B. ‘Net nei ûnderen sjen,’ seit myn mem. ‘Heech Tymo, sjoch omheech!’ (s. 76)
Hoog Sammy, kijk omhoog (1966) fan Ramses Shaff y. Bepraat en ûntdek 

mei de bern wêr’t dat liet oer giet, en hoe’t de relaasje mei Tymo út it boek wêze kin 
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NATOER – mosk en protter
‘Ja, miskien kin ik hjoed of moarn in tekening foar har meitsje. Fan in protter en in mosk. 
Omdat se it ferskil net wit.’ (s. 91)
Op wurkblêd 8 steane in mosk en in protter, om sekuer en sa realistysk mooglik te 
kleurjen. (Lit in pear moaie plaatsjes op it digiboerd sjen as foarbyld).
Freegje de bern dêrnei beide fûgels op te sykjen op byg. de website vogelbescherming.nl, 
en út te fi nen by beide fûgels:
• oft  der ferskil is tusken in mantsje en in wyfke
• de namme yn it Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Latyn
• wat er yt
• hoefolle aaien oft  er leit
• in pear ynteressante ‘weetjes’.

Set alle ynformaasje mei in kleurde stift  om de fûgels hinne op de kleurplaat.

SKIEDNIS – projekt âlde gebouwen
‘... neist de tsjerke. Fansels! Der stiet in hiel âld hûs neist mei in grutte tún derfoar.’ (s. 98)
Dit is in projekt dat ferdield wurdt oer meardere dagen.
In doarp of stêd stiet altyd fol mei huzen en gebouwen út ferskillende tiden. 
Meitsje mei de bern in fotokuier troch it eigen doarp of stêd, by safolle mooglik 
bysûndere gebouwen del. Meitsje fan de moaiste gebouwen in foto, en besykje ek 
benammen de alderâldste gebouwen op ’e foto te setten.
Printsje de foto’s út op A4’s.
Wiis ienkear yn ’e klasse oan twatallen in gebou ta, en freegje de bern om de skiednis 
fan dat gebou út te sykjen. Dat kin bygelyks op de website rijksmonumenten.nl. Wat is 
it boujier fan it gebou? Wat is der bysûnder oan? Wa ha der allegear wenne? Is it in idee 
om de koster, eigner of pleatslike histoarikus ris te ynterviewen? 
Meitsje mei-inoar oan de ein fan it ûndersyk in moaie presintaasje, op grutte fellen 
papier, yn de skoalkrante of digitaal. 
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A. De skriuwer hat nije wurden betocht dy’t net yn it wurdboek steane, bygelyks:

Gûlklimme
Dat betsjut 

Glêsmannen
Dat betsjut

Betink no sels fjouwer nije (gearstalde) wurden, en lis út wat se betsjutte.

Dat betsjut 

Dat betsjut 

Dat betsjut 

Dat betsjut 

Dat betsjut 

B. Skriuw fiif nijbetochte krê� termen op, dy’t netsjes en net kwetsend binne, lykas Wottepot of Sjips.

1 

2 

3 

4 

5 

WURKBLÊD 1 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
EIGENBETOCHTE WURDEN EN SKELWURDEN
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Meitsje de folgjende ferlikings út Heech Tymo, sjoch omheech ôf mei dyn eigen wurden. 
Wat dy mar yn it sin sjit. It is nea ferkeard.

Ferdy liket sprekend op in 

Syn mûle liket wol in 

Ik brul sa lûd as ik kin. Ik fi el my krekt in 

Myn eagen brâne as 

Ik ha hiel djip sliept, sa djip as 

Se moat hoastje, wurdt read as in 

Ik swit derfan en bibberje as in 

De koarts is sa heech as in 

Ik bin siik. Dêrom fi el ik my sa slop as in 

Myn mem seach ferbaasd as in 

Ik bin yn ‘e sliep fallen. Ik sjit oerein, myn tinken is sa wyld as in 

De stimmen fl eane op en del as in 

Mem wie sa lilk as in 

‘Neat, master,’ sei Baks sa leaf as in 

WURKBLÊD 2 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
FERLIKINGS
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WURKBLÊD 3 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH

 9 JIER

 10 JIER OANT NO

 8 JIER

 7 JIER

 6 JIER

 5 JIER

 4 JIER

 2 EN 3 JIER

 0 EN 1 JIER  

 sykhelje gûle ite drinke poepe pisje

WAT IK LEARD HA

 WAT IK GRAACH NOCH LEARE WOL:
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WURKBLÊD 4 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH

Skriuw in krante-artikel en ferwurkje dêryn de folgjende saken dy’t Tymo 
beskriuwt:

• It protest dat noch hiel lang duorre
• De stilte doe’t it einlings stil wie
• It smiten fan in grouwe bakstien
• It rinkinkeljen fan Moeke Poeke har grutte rút
• It fuortdraven fan... Ja, fan wa?
• De plysje dy’t kaam om de boef te fangen.

Der is al in begjintsje makke.

(Kop artikel)

Op (datum) kamen der om 

 (tiid) de jûns 

yn de (strjitte)

fan  (doarp/stêd)

 (getal) minsken byinoar om 

ARTIKEL OER IT PROTEST
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WURKBLÊD 5 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
SUPERFEEST!

Betink in superfeest foar de jierdei fan jim master of juf. Wat soene jim it leafste dwaan wolle?

WAT ITE WY?

LESBRIEF Heech Tymo, sjoch omheech, Koos Tiemersma – troch Lida Dykstra 16

WÊR?

KADOOTSJE

WANNEAR?

WAT DOGGE WY?

WA MEI KOMME?
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WURKBLÊD 6 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
MASTER SYN FACEBOOK
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Is jim mem ek thús?

Bisto fan de plysje?

Absolút. En hoe hjitsto, as ik freegje mei?

Tymo Sas Kriek.

En do hast frij?

Ik bin siik.

Ik hear it. Ferkâlden?

In bytsje. Wêrom hast gjin plysjeklean oan?

Ik bin in resjersjeur. Wy ûndersykje hoe’t it kin dat hjir samar in rút stikken is.

Troch in stien.

Hasto dat sjoen?

Ik lei op bêd.

Mar miskien witst wol wa’t it dien hat?

Ferdy. Dy wie juster hiel lilk. Hy stie foar Moeke Poeke har hûs.

En wa mei Ferdy dan wol wêze?

  De nije freon fan myn mem. Ik ha him stutsen mei in spjelde. Mar syn búk rûn net 
leech.En doe hat er myn dino ôfpakt.

(laket) Dat is net sa fraai, Tymo. Hat dy Ferdy tafallich in giele auto?

 Ja. En in bierbúk. Dy’t ik net moai fyn. Dêrom wol ik dat myn mem in leukere 
freon siket. Ik tink dat ik al ien wit. Hy wennet yn in âld fabryk en makket twa 
reuzinnen. Ik neam se de Folle en de Fine. Myn mem is oan it wurk. As ik allinnich 
thús bin, mei ik de doar net iependwaan. Dat is gefaarlik. Want miskien bisto wol 
in boef. Dy’t him ferklaaid hat.

Do hast in ferstannige mem, Dino.

Týmo, net Dino!

WURKBLÊD 7 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
TOANIELLÊZE
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Plysjeman Tymo
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WURKBLÊD 8 – HEECH TYMO, SJOCH OMHEECH
MOSK EN PROTTER
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KOOS TIEMERSMA (* Frjentsjer, 1952) folge de Pabo oan 
Mariënburg yn Ljouwert. Fan 1975 ôf wurke er te 
Kollumersweach yn it basisûnderwiis. Yn 2014 gie er mei 
pensjoen en ferhuze er nei Drachten.  Yn de jierren tachtich 
begûn er op te treden as sjonger-gitarist. Hy siet yn de 
muzykgroep Skift . Syn earste boek De ljedder ferskynde yn 
2002. Nei noch sân boeken foar folwoeksenen skreau er it 
berneboek Heech Tymo, sjoch omheech, dat nominearre 
waard foar de Simke Kloostermanpriis.
Tiemersma wûn ferskate prizen. De belangrykste wie de 
Gysbert Japicxpriis foar Einum yn 2012.
Sjoch foar mear ynformaasje https://is.gd/syq4PD

CARLA VAN DER HEIJDE (1954) is byldzjend keunstner en 
yllustrator. Se folge de oplieding Monumentaal en Schilderen 
oan de keunstakademys Vredeman de Vries yn Ljouwert en 
Minerva yn Grins. As yllustrator hat sy jierrenlang tekene foar 
edukative telefyzjeprogramma’s foar it basisûnderwiis. Mei 
har man Rients Gratama makke se ûnder oare cartoons foar 
de Leeuwarder Courant en ek berneboeken lykas It stuoltsje, 
Pien en har spin en Hein en syn hin.
Foar mear ynformaasje: www.carlavanderheijde.nl.

SEIS FRAGEN FOAR KOOS TIEMERSMA

1. De karakters yn Heech Tymo, sjoch omheech binne 
sa goed beskreaun, dat it wol echte minsken lykje. Ha 
jo ek echte minsken yn de holle hân, doe’t jo it boek 
skreaune?
By Elmar syn heit ha ’k tocht oan Jan Ketelaar, de makker 
fan de twa bylden dy’t op ’e seedyk by Holwert steane. 
Bahar wie in bysûnder famke út Afghanistan dat ik yn ’e 
groep hân ha. Moeke Poeke wie in kattefroutsje dat, doe’t 
ik noch in bern wie, fl ak by ús yn ’e buert wenne.

2. Wat fi ne jo sels it moaiste stik út it boek en wêrom?
Dat binne twa stikjes. It earste is wannear’t Tymo Ferdy syn 
grouwe búk mei in spjelde lekprippe wol. It twadde is as 
Tymo yn ’e goate stiet. Ik fyn beide stikjes hiel spannend, 
omdat ik wat Tymo dêr docht sels noait doarre soe!

3. Hoe is jo tarieding foar it skriuwen fan in boek? 
Betinke jo earst de ferhaalline, de karakters en wêr’t it 
oer gean moat? Of begjinne jo daalk te skriuwen? Wat is 
jo oanpak?
Ik woe in ferhaal skriuwe oer in jonge fan wa’t de heit yn 
Afghanistan sneuvele is. Op in dei komt der in famke út 
dat lân neist him te wenjen. Sa begûn ik, de rest ûntstie al 
skriuwend, lykas by al myn boeken.

4. Ha jo ek dingen feroare ûnder it skriuwen fan it 
boek, om’t jo dat dochs net sa’n sukses fûnen? Watfoar 
dingen?
Ja! De heit fan Elmar wie earst kapitein op de fearboat nei 
it Amelân. Hiel tefreden wie ik dêr net oer, der binne al sa’n 
soad kapiteins yn berneboeken. No kaam ik yn dy tiid hiel 
faak yn ’e fabryk dêr’t Jan Ketelaar dy grutte bylden makke. 
Op in nacht, doe’t ik wekker lei, snapte ik ynienen dat Elmar 
syn heit byldhouwer wurde moast. Ik fûn it hiel dom fan 
mysels dat ik dat net earder betocht hie. Omdat ik it boek al 
sawat klear hie, ha ’k alles wer feroare!

5. Jo skriuwe meastal foar folwoeksenen. Wêrom 
woene jo in berneboek skriuwe?
Ik wie skoalmaster en waard frege om wat foar bern te 
skriuwen, in ferhaal foar in krystboek. Dat ferhaal ha ’k 
earst oan de bern fan myn klasse lêze litten en frege wat se 
derfan fûnen. It foel goed yn ’e smaak, en de bern fregen 
my doe om in berneboek te skriuwen. It kaam der noait fan, 
oant ik it oan tiid hie, jierren letter.

6. Jo ha hiel lang master west. Wat is de 
alderbelangrykste lêstip dy’t jo bern jaan kinne?
Sykje thús in fêst lêsplakje dêr’tst gjin lêst fan oaren hast. 
Lis dêr in boek klear en lêst (dat is belangryk) in pear siden 
of in haadstik. Noch in tip: fertel in freontsje of freondintsje 
watst oan it lêzen bist. Tegearre prate oer boeken is 
hiel leuk! Of meitsje in boekeboek, dêr’tst de titel en de 
skriuwer yn skriuwst, mei yn in pear sinnen watst derfan 
fûnst. Dat kinst dan letter moai weromlêze!
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