
  

‘Wie niet weg is wordt gezien’ van Ida Vos 

 

Lezen: 
Lees het boek. De online versie kan je hier vinden.  
 
Mening: 
Praat met anderen over het hoofdstuk dat het meeste indruk op jou heeft gemaakt. Wat gebeurt er 
in dat hoofdstuk? Waarom is dat indrukwekkend? Wat vinden je klasgenoten?  

Doen: 
Ida Vos, de schrijfster van het boek, heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten. 
Als je hier kijkt lees je meer over het leven van Ida.  

Mening: 
Op dit moment mogen jullie ook niet naar school en moet je zoveel mogelijk thuis blijven. Gelukkig 
hoeven jullie niet bang te zijn om opgepakt te worden en kunnen jullie veel dingen nog wel doen. 
Maar hoe vinden jullie het om zo lang thuis te moeten zijn en niet naar school of vrienden te kunnen 
gaan? Praat daar eens met elkaar over.  

Schrijven: 
Kies iets uit dat jij heel erg zou missen als je zou moeten onderduiken. Schrijf daar een kort 
hoofdstukje over, in de stijl van het boek. Bedenk van tevoren goed: 

- Wat ga je missen? (familie, een voorwerp, je lievelingsspeelgoed, vrienden) 
- Hoe voel je je? 
- Hoe kun je dat goed beschrijven? Gebruik bijvoorbeeld vergelijkingen met de natuur, of denk 

aan zintuigen als geur, geluid, tast, zien.  

Doen: 
Een beroemd persoon is natuurlijk Anne Frank. Zij heeft de oorlog helaas niet overleefd. Wel kan je 
het Achterhuis bezoeken waar ze ondergedoken heeft gezeten. Dat kan je hier doen. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/393999750/wie-niet-weg-is-wordt-gezien-ida-vos
https://www.kinderboeken.nl/auteur/ida-vos/
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/


Zo krijg je een beetje een idee hoe het voor onderduikers was om continu 
verstopt te zijn voor anderen.  

Doen: 
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Stel je eens voor: je hebt enkele jaren ondergedoken gezeten, 
bang om ontdekt te worden. En dan opeens… Ben je vrij! Wat zou je gaan doen? Maak er een 
tekening, filmpje, liedje, of verhaaltje van. Deel deze met je klasgenoten.  

Lezen: 
Wil je meer lezen over oorlog? Er zijn heel veel boeken over oorlog. Niet alleen de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook over oorlogen die daarna of ervoor plaatsvonden.  Kijk maar eens in de 
onlinebibliotheek. 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=oorlog&d=schema%3Agenre%7CKinderboek&d=dcterms%3Asubject%7COorlogsverhalen

