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7.5 Script en plaatjes post-test 
 

 

 

 

 

De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft toen een heleboel 

van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat dingen die we hem toen geleerd hebben 

herhalen. En Drakie heeft mij verteld dat ie heel graag ook weer wat nieuws zou willen leren, dus dat 

gaan we ook doen. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken of Drakie de kleuren al kent. Die heb ik met „m 

geoefend, maar die doet ie nog niet altijd goed. En we gaan hem ook iets heel nieuws leren. We 

hebben weer leuke plaatjes. Zullen we weer afspreken dat Drakie, als ie vragen heeft, die aan jou mag 

stellen? Ok, laten we beginnen. 

 

 

 
 

 

Laten we eerst even beginnen met een plaatje waarop alle dieren staan die we hebben leren kennen in 

de twee verhaaltjes, zodat we weer weten wie iedereen is. We zien hier een olifant, een varken, een 

paard, een hond, een kat en een konijn. Een van hen is heel groot, een ander juist heel klein, een van 

de dieren heeft een vlag, eentje een paraplu en eentje een strik, en een van de dieren slaapt. 

 

Drakie: (1)-(8) 
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Op het volgende plaatje zien we twee honden en twee olifanten. Zoals we kunnen zien is het flink aan 

het regenen. Drakie, kun jij me vertellen wat de kleur is van de dieren op het plaatje. 

 

Drakie (9) 

 

Heel goed Drakie. Let op, we herhalen nu wat we je de vorige keer geleerd hebben. Zoals je zei is een 

van de honden bruin. En als een hond bruin is, dan noemen we het een..    

 

Child  Drakie (10) 

 

En een van de olifanten is dus grijs. En als een olifant grijs is, dan noemen we het een.. 

 

Child  Drakie (11) 

 

Weet je het weer Drakie? 

 

Drakie (12) 

 

Ok Drakie, maar vandaag is de laatste keer hoor. De kinderen kunnen je toch niet voor altijd blijven 

voordoen hoe het moet?! Goed opletten dus, ok? 
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Het volgende plaatje. Hier zien we 4 dieren in de koude sneeuw. Twee varkens en twee katten. Een 

van de varkens is groot, het andere varken is juist heel klein. Kun je ons vertellen wat de kleuren van 

de katten zijn, Drakie? 

 

Drakie (13) 

 

Heel goed, dat klopt. Let op Drakie, (child‟s name) doet het je weer voor. Een van de varkens is dus 

behoorlijk groot. En als een varken groot is, dan noemen we het een..   

Child  Drakie (14)   

 

En zoals je al zei is een van de katten zwart. En als een kat zwart is, noemen we het..  

     

Child  Drakie (15) 
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Perfect. Nou, we gaan weer door naar het volgende plaatje. Kijk eens naar wat we hier zien. Deze 

dieren zijn lekker een dagje naar het strand. We zien twee honden die lekker liggen te zonnen. Ook 

zien we twee konijnen. Een konijn is dik, hij is aan het varen in een bootje. Het andere konijn is dun, 

hij is in het water aan het spelen. Drakie, kun je ons weer vertellen welke kleur de dieren hebben? 

 

Drakie (16) 

 

Heel erg goed! Let op Drakie, (child‟s name) gaat je weer wat voorzeggen. Zoals ik al zei is een van 

de konijnen een beetje dik. En als een konijn dik is, dan noemen we het..   

 

Child  Drakie (17) 

 

Heel goed! 

 



142 

 

 
 

 

Het volgende plaatje. Eens kijken wat hier gebeurt. Deze dieren zijn aan het wandelen in een weiland. 

We zien een groot paard en een klein paard. Ook zie ik twee katten. Wat grappig, eentje zit op de rug 

van het grote paard. Komt ie weer Drakie. Zoals ik al zei is een van de paarden heel klein. En als een 

paard klein is, dan noemen we het..   

 

Child  Drakie (18)  
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Hier gaan het paard, het varken en het konijn kamperen in het bos. Ze hebben net hun tent opgezet als 

er opeens een heel enge, gevaarlijke beer voor hen staat. De beer heeft ontzettende honger en heeft 

wel trek in een lekker konijntje. “Hmm, konijntje, kom jij maar eens hier. Ik heb wel zin in een lekker 

hapje”, zegt de beer. Maar het konijn wil natuurlijk helemaal niet worden opgegeten. “Blijf van me 

af!”, roept het konijn. “Ja!”, roepen ook het paard en het varkentje, “blijf van hem af! En als je dat 

niet doet zul je er heel veel spijt van krijgen!” De beer moet lachen, “hoezo spijt krijgen? Waar zou ik 

dan spijt van krijgen?” “Nou”, zei het varken, “ik ben loeg!” “Loeg?”, zei de beer, “daar heb ik nou 

nog nooit van gehoord! Betekent dat dat jij ook een heel erg lekker hapje bent?” En de beer moest erg 

lachen om zijn eigen grapje. Drakie, weet jij nog wat loeg betekent? 

 

Drakie (19) 

 

Weet jij het nog? 

 

Child  

 

Inderdaad, het is een soort toverkracht, weet je nog Drakie? Nou, laten we kijken hoe de dieren dit 

gaan oplossen. 
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Het varken verandert de beer in ene van kleur en deze wordt helemaal oranje, met groene en roze 

stippen. Hij ziet er heel gek uit! Het varken, het paard en het konijn komen niet meer bij van het 

lachen en de beer rent hard weg, weg van dat rare varken dat zomaar zijn kleur heeft veranderd.  Let 

op Drakie, (child‟s name) gaat je nog een keer wat voordoen. Het varken is dus loeg. En als een 

varken loeg is, dan noemen we het een..  

 

Child  Drakie (20) 
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Nadat de beer is weggejaagd kunnen het paard, het konijn en het varken eindelijk gaan genieten van 

hun uitje. Maar dan ziet het paard dat het konijn niet zo blij kijkt. “Waarom kijk je niet blij?” “Ik vind 

de tent zo lelijk”, zegt konijn, “hij is bruin en dat is helemaal niet gezellig.” “Maar daar kunnen we 

toch wat aan doen?”, zei het paard, “ik ben immers ook loeg! Ik zal de tent in een heel mooie kleur 

veranderen.” “Dat is een heel goed idee van jou, paard!”, zei het konijn. 
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En zo verandert het paard de tent in blauw met paarse en groene stippen. Het konijn is helemaal blij 

met het resultaat. “Dit is de mooiste tent die ik ook heb gezien! Dankjewel paard!” Maar dan ziet het 

paard dat het konijn nog steeds niet heel blij kijkt. “Wat is er nu aan de hand konijn? Je kijkt nog 

steeds niet blij.” “De slaapzakken, en ons speelgoed, alles is nog bruin! Je hebt alleen de tent 

veranderd, maar ik wilde juist dat alles er mooi uitziet!” zei het konijn, “gelukkig ben ik zelf ook 

loeg! Ik verander de slaapzakken en het speelgoed zelf in mooie kleuren!” 
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En zo verandert het konijn ook de slaapzakken en het speelgoed in mooie kleuren. En eindelijk is ook 

konijn blij. En de drie vrienden gaan samen spelen met hun speelgoed. Drakie, we gaan je dit nu voor 

de allerlaatste keer voordoen, dus let extra goed op! Komt ie. Het konijn is loeg. En als een konijn 

loeg is, noemen we het een.. 

 

Child  Drakie (21) 

 

Het paard is ook loeg. En als een paard loeg is, noemen we het.. 

 

Child  Drakie (22) 
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7.6 Answersheet post-test 

 
Name:……………………… Date of birth:.………………………................... Gender    M          F 
 
(1) Wacht eens even. Ik wil een paar dingen weten. 

(2) DNC1 Wie is er heel erg groot?      de het ??? 

(3) HNC1 En wie is er heel erg klein?      de het ??? 

(4) HNC2 Wie houdt een vlag vast?      de het ??? 

(5) DNC2 Wie houdt er een paraplu vast?      de het ??? 

(6) DNC3 Wie slaapt?        de het ??? 

(7) HNC3 Wie heeft er een strik om?      de het ??? 

(8) Ok, dankjewel! 

             _________________________________________________________________________________ 

 
(9) Ja, een hond is wit en een hond is bruin. De olifanten zijn grijs en bruin. 

(10) DAR1 Een bruine hond       bruine bruin ??? 

(11) DAR2 Een grijze olifant       grijze grijs ??? 

(12) Ik ben het eigenlijk een klein beetje vergeten. Zouden jullie me er nog een paar willen voordoen? Dan weet 

ik vast weer hoe het moet. 

______           ____________________________________________________________________________ 

 
(13) Ja, een van hen is zwart en de andere kat is wit, toch? 

(14) HER1 Een groot varken       grote groot ??? 

(15) DAR3 Een zwarte kat        zwarte zwart ??? 

___________           _______________________________________________________________________ 

 
(16) Ja! Een van de honden is grijs en de ander is rood (lacht hard). Dat komt denk ik door de zon! De konijntjes 

zijn allebei bruin. 

(17) HER2 Een dik konijn        dikke dik ??? 

________________           __________________________________________________________________ 

 
(18) HER3 Een klein paard        kleine klein ??? 

_____________________           _____________________________________________________________ 

 
(19) CON Ja, volgens mij wel.. Uuuuhm.. Iets met kleur, toch?   ja nee ??? 

__________________________           ________________________________________________________ 

 
(20) LHER1 Een loeg varken       loege loeg ??? 

_______________________________           ___________________________________________________ 

 

(21) LHER2 Een loeg konijn        loege loeg ??? 

(22) LHER3 Een loeg paard        loege loeg ??? 


