
Pg 4:
•	 Welk geluid kunnen de draken 

maken?
•	 Kunnen jullie de geluiden van de 

draken nadoen?
Pg  5:
•	 Wat zijn ambachtslieden? Noem er 

een paar?
•	 Waarom roepen ze ‘Leve de koning’!?
•	 Wat zijn ridders, dames en 

jonkvrouwen
Pg  6:
•	 Waarom zijn de draken bang van 

water?
Pg  7:
•	 Waarom moet de brug smaller zijn 

dan de smalste draak en breder dan 
de dikste koe?

Pg  8:
•	 Heeft het drakenjong dezelfde kleur 

als de grote draken?
Pg  9:
•	 Wie eet er graag pannenkoeken met 

choco?
Pg 10:
•	 Ben jij ook bang in een donker bos?
•	 Waarom?
Pg 11:
•	 Waarom is de brug ‘gelukkig van 

steen’?

Pg 12:
•	 Kan je het geluid van het bange 

draakje nadoen?
•	 Kan je brullen en bang zijn 

tegelijker tijd?
Pg 13:
•	 Heb jij je ooit verstopt in een 

wilgen hut?
Pg 14:
•	 Kan een berg of een brug van 

iemand zijn?
Pg 15:
•	 Waarom willen de draken groener 

gras?
•	 Waarom willen de kinderen terug 

naar de koning?
Pg 16:
•	 Wat is een vergadering?
•	 Waarom belegt de koning een 

vergadering?
•	 Wat denken dat jullie wat er gezegd 

zou kunnen worden?
Pg 19:
•	 Wat zou de koning bedoelen met 

‘goed samengewerkt’?
•	 Kunnen jullie ook goed 

samenwerken?
Pg 20:
•	 Wat had het draakje nog nooit 

gezien?

Vragen bij het boekje

‘Het gras is groener aan de overkant’, zeggen de draken. Dat klopt wel! Maar 
ken je ook de uitdrukking: het gras is altijd groener aan de overkant? Ze wordt 
gebruikt wanneer iemand vindt dat het bij de buren altijd beter, groter of 
mooier is. Een beetje jaloezie misschien? Een beetje uitgekeken op wat men 
zelf heeft of is? Of gewoon misnoegd omdat het allemaal niet goed lukt??



Pg 21:
•	 Waarom proefde het nieuwsgierige 

draakje voorzichtig van de drank?
Pg 22:
•	 Hoe kan je zien welke draak er van 

de toverdrank gedronken heeft?
Pg 23:
•	 Waarom spuwen de draken beter 

water dan vuur?
Pg 24:
•	 Hoe komt het dat er weer planten 

groeien op de drakenberg?
•	 Kunnen rotsen een hartje hebben, 

denk je?
Pg 25:
•	 Zijn er in jullie buurt ook kastelen?
•	 Ken je hun naam?
•	 Wie woonde er vroeger in een 

kasteel?
•	 En nu?
Pg 26:
•	 Wat is een monument?
•	 Heb je al water spuwende draken 

gezien op een gebouw?
•	 (Sint-Romboutskathedraal te 

Mechelen kent er een aantal,  
ook de Sint-Gummaruskerk te Lier 
heeft er enkele kleinere.)

•	 Wie maakte die beelden?
•	 Waarom staan ze er?

Pg 27:
•	 Ben jij ooit al eens in een Chinees 

restaurant geweest?
•	 Heb je daar ook draken gezien?
Pg 28:
•	 Waarom worden de meisjes met 

dame en de jongens met ridder 
aangesproken? 

Pg 29:
•	 Wat is een aquarel?
Pg 30:
•	 Gelukkig lusten de draken het rode 

bietensap. Jij ook?
•	 Lust iedereen rode biet?
•	 Weet je hoe gezond rode bieten 

zijn?
Pg 31:
•	 Kan je altijd lachend door het 

leven gaan?
•	 Ben je soms boos of verdrietig?
•	 Ben je vaak erg boos?

Bij jullie aan de 
overkant is het gras 
groener! 


