
 
 
 
 

Lesbrief voor de leerkracht 
 

Jorrik de Ork – Thijs Goverde  
Het boek is zeer geschikt voor groep:  5 t/m 7   
 
Thema’s: fantasy, anders zijn, orks, ridders, magie 
 
Samenvatting:  
Jorrik de Ork is slechts een halve ork. Voor de andere helft is hij  
mens. Daarom is Jorrik ook een vriendelijke jongen. Toch weet hij 
Geert, het vervelende zoontje van de plaatselijke ridder tegen zich 
in het harnas te jagen. Jorrik, zijn zusje Lena, en hun moeder 
moeten vluchten voor Geert en zijn ridders en komen terecht in het 
dorp Wisseling. Daar ontdekt Jorrik hoe hij zijn unieke talenten het 
best kan inzetten.  
 
Introductie:  
Wil je dit boek op een spectaculaire manier in je klas introduceren? Boek dan de schrijver zelf voor 
een bezoek via de Schrijverscentrale. Thijs legt dan in maliënkolder de fijne kneepjes van het 
zwaardvechten uit en vertelt op unieke en aanstekelijke wijze over zijn verhalen. Leesplezier 
verzekerd!  
 
Maar heb je geen tijd, of niet genoeg fondsen voor een schoolbezoek? Laat dan het filmpje van Thijs 
zien, waarin hij zelf het eerste hoofdstuk voorleest. Thijs kan dit als geen ander en de leerlingen 
zullen gegarandeerd aan zijn lippen hangen. Daarna kun je natuurlijk zelf de rest van het boek 
voorlezen of het aan één van je leerlingen geven om zelf verder te lezen.  
 
Besteed na afloop van het eerste hoofdstuk even aandacht aan de setting van het boek. Waar speelt 
het zich af? Zou het in Nederland kunnen zijn? Is het een historisch verhaal? Welke fantasie-
elementen heb je gehoord?  
 
Als beeldende opdracht kun je ook aan de kinderen vragen om een tekening te maken van een ork. 
Thijs geeft hier op de eerste bladzijde een duidelijke beschrijving van.  
 
Verder lezen 
Als Jorrik en Lena in Wisseling zijn aangekomen, wordt het duidelijk dat het dorp is verdeeld in 
verschillende kwartieren. Jorrik wordt ingedeeld bij herfst, en Lena bij lente. Lees hoofdstuk 7 t/m 
11. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende kwartieren? Bij welk kwartier zouden de 
leerlingen willen horen?  
 
In het Wisselwoud naast het dorp wonen nog meer bijzondere wezens. Besteed hier voor het lezen 
even aandacht aan. Welke fantasyfiguren kennen de kinderen allemaal? Hoe zien die eruit, wat zijn 
hun karakteristieke eigenschappen? Kennen de kinderen boeken waar deze figuren nog meer in 
voorkomen?  
 
Napraten 
Jorrik de Ork wordt gepest door de gemene ridderzoon Geert omdat hij anders is. Met kinderen kun 
je hier ook goed een gesprek over aangaan. Vraag bijvoorbeeld na afloop van het boek:  
 

- Wat denk je dat de Koningin bedoelt met ‘een ork in je hart’?  

https://www.deschrijverscentrale.nl/


- Grete wil Geert toch redden, ondanks dat hij zo gemeen is geweest. Wat vind je daar van?  
- Heb je wel eens een ander boek gelezen waarin iemand werd gepest?  

 
Andere opdrachten 
 Overigens hebben we met het maken van deze lesbrief een beetje dubbel werk gedaan, want er 
bestaat al een hele mooie lesbrief over dit boek! Bekijk die zeker ook! Je vindt die PDF op 
kinderboeken.nl   
  

https://www.kinderboeken.nl/wp-content/uploads/sites/19/2018/10/Lesbrief-bij-jorrik-de-ork.pdf

