
LESBRIEF 5: 
Katten

Tijgers en panters
Hoewel onze huiskatten 
veel kleiner zijn en 
veel minder gevaarlijk, 
lijken ze nog wel een 

beetje op hun wilde 
familieleden. Er zijn echte 

huistijgers, die van lekker 
bankhangen houden en stoere struinpanters, 
die graag de buurt onveilig maken. 

Sluipen door de achtertuin jungle
De meeste katten zijn er dol op om buiten 
te spelen. Ze hebben behoeft e om te jagen, 
dat zit in hun instinct. Buiten rondstruinen 
is interessant: de wereld is vol geluiden, 
geritsel en beweging. Ze gaan op zoek naar 
een prooi.
Katten verdedigen hun leefgebied tegen 
indringers. In hun eigen territorium kunnen ze 
veilig eten, slapen en spelen. 

Niet elke kat wil naar buiten, vooral niet als het 
nat en koud weer is. Ze houden dan ook niet 
van in bad gaan of zwemmen, maar kunnen 
dat in geval van nood wel.

Katten slapen ook heel veel, want van al die 
avonturen word je heel erg moe. Gemiddeld 
slaapt een kat wel 15 uur per 
dag! Vaak zijn katten echte 
nachtbrakers en zijn ze ’s 
avonds het meest actief. Ze 
kunnen dan ook heel goed zien 
in het donker.

LESDOEL:
Je weet hoe een kat zich gedraagt en hoe je kunt zien hoe 
hij zich voelt.

LESDOEL:
Je weet hoe een kat zich gedraagt en hoe je kunt zien hoe 
hij zich voelt.
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Katten zijn echte 
vleeseters, ze 
hebben rauw 
vlees zelfs nodig, 
omdat hun lijf zelf 
een stofje niet 
kan aanmaken. 
In kattenvoer zit dit 
stofje ook.

Wassen, wassen, wassen
Katten zijn hele schone dieren, ze wassen zich 
vaak en houden zichzelf schoon. Door al dat
wassen en likken krijgen ze een hoop haar 
naar binnen. In hun maag vormt dit een prop
die ze uitspugen als haarbal.
Ook zijn katten van nature zindelijk. Een jong 
kitten kun je vrij makkelijk leren dat hij de 
kattenbak moet gebruiken. Als ze buiten lopen 
begraven ze hun poep.

Kopjes en krabbels
Katten zijn sociale dieren, ze communiceren 
met elkaar via hun houding en met geluid. 
Bijvoorbeeld door te blazen. Ze kijken dan 
heel boos en maken een sissend geluid naar 
elkaar. De haren staan recht overeind, net als 
de staart. Als een kat zo kijkt, kun je beter uit 
de buurt te blijven.

Een kat zal eerst uithalen met zijn klauwen 
voor hij aanvalt met zijn tanden. Die klauwtjes 
zijn heel behendig, zo kan hij makkelijk een 
vliegje uit de lucht vangen. Katten hebben 
nagels die ze terug kunnen trekken. Ze 

kunnen heel stilletjes sluipen, zelfs over de 
houten vloer, zonder dat je het getik van 
nageltjes hoort. Die nagels groeien alsmaar 
door, net als bij mensen. Katten moeten 
daarom veel krabben om ze te laten slijten.
Krabben doen ze meestal aan hun eigen 
krabpaal, maar soms ook aan het behang of 
de deurpost!

Katten geven kopjes, ze wrijven dan met hun 
hele lichaam, en vooral hun wang langs je 
benen of je hand. Lief is dat, maar eigenlijk 
bedoelt een kat er wat anders mee. Een kat 
heeft geurklieren op zijn lijf, vooral op zijn 
wangen. Door kopjes te geven markeert hij
dingen (en mensen) die bij zijn territorium 
horen.

Er zijn in Nederland ontzettend veel katten,  
en er worden elk jaar nog meer dieren 
geboren. Het is heel schattig, 
een nestje kittens, maar 
je moet voor al die 
kittens een baasje 
vinden. Daarom is het 
verstandig je poes of 
kat onvruchtbaar 
te laten maken, zo 
kunnen ze wel fijn 
struinen en spelen 
buiten, maar geen 
kleintjes meer krijgen. 
Zo zorg je ervoor dat 
er minder katten in het 
asiel belanden.
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In het asiel zitten een heleboel katten die 
geen baas (meer) hebben. Als je een kat 
wilt hebben, ga dan eerst eens bij het 
asiel kijken. Er zijn katten in alle soorten, 
maten en leeft ijden!

Katten die niet naar buiten mogen 
hebben veel afl eiding nodig. Een 
soortgenootje lijkt een oplossing, maar 
is dit vaak niet. Katten zijn solitaire 
dieren en dulden eigenlijk geen andere 
kat in hun territorium. Alleen kittens die 
samen zijn opgegroeid vinden het fi jn 
om samen te zijn.

Katten die buiten mogen struinen kun je 
het beste bij de dierenarts onvruchtbaar 
laten maken, zo voorkom je dat er nog 
meer kittens zonder baasje in het asiel 
belanden.

Laat je kat ook altijd chippen door 
de dierenarts! Vooral katten die 
buitenkomen raken wel eens in de 
problemen of verdwalen. Met een chip 
kan het baasje heel snel weer gevonden 
worden.

•  Schaf niet zomaar een kat aan. Katten 
kunnen heel oud worden, wel 20 jaar! 
Dat is een lange tijd om voor ze te 
zorgen.

•  Koop nooit een kat bij een handelaar 
waar je de moederpoes niet kan 
zien. Vaak zijn die kittens te jong 
om van hun moeder gescheiden 
te zijn. Hierdoor kunnen ze 
gedragsproblemen krijgen, zoals 
moeilijk zindelijk worden.

•  Katten houden er niet van om 
opgepakt te worden, ze hebben liever 
vaste grond onder de voeten. Ook 
knuff elen vinden ze niet heel fi jn, 
omdat ze ook dan het gevoel hebben 
dat ze klem zitten. Ze vinden het veel 
fi jner als je ze gewoon aait en verder 
met rust laat.

DOEN:
Bespreek het volgende met een paar kinderen in je klas. Hebben zij 
een kat? Waar hebben ze hun kat vandaan? Laten ze hun kat naar 
buiten, of blijft  hij binnen?

Let op!Goed!
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WERKBLAD

Katten laten hun gevoelens zien 
door hun houding te gebruiken. Aan 
bijvoorbeeld de houding van hun 
staart kun je al goed zien hoe hij 
zich voelt.

Trek een lijntje van het plaatje naar 
de stemming die erbij hoort:

Een testje   
Wat weet jij van katten?

•   Een vrouwtjeskat is een poes, 
een mannetje heet:
een rammelaar   een kater  
een leeuw

•  Katten plassen soms om hun 
territorium af te bakenen. Hoe 
noemen we dit?
spuiten  sproeien   douchen

•  Katten moeten veel kunnen 
krabben, waarom?
ze houden van dingen slopen  
zo blijven hun klauwen scherp 
zo slijten hun nagels goed af

• Katten zijn:
sociale dieren   solitaire dieren   
dieren die in paren leven

•  Katten gebruiken hun staart om:
te balanceren  te communiceren 
allebei
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Tip: In het asiel zitten 
veel leuke katten, Op 
www.ikzoekbaas.nl vind 
je katten in alle soorten, 
maten en leeft ijden die 
een baasje nodig hebben.

Maar, denk van te voren 
goed na! Een dier heb je 
niet voor even, maar voor 
zijn hele leven!

Hallo, wie ben jij?

Ik ben blij je te zien!

Ik ben bang

Dat ziet er 
interessant uit

Ik vind je leuk!

Ik ben heel erg boos!



ANTWOORDEN LESBRIEF 5: KATTEN
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Ik ben bang Ik ben blij je te zien! Ik vind dit niet leuk

Dat ziet er 
interessant uit

Ik vind je leuk!

Katten laten hun gevoelens zien door hun houding te gebruiken. 
Aan bijvoorbeeld de houding van hun staart kun je al goed zien 
hoe zij zich voelen.

Leg wel uit dat je aan de hand van deze plaatjes een indicatie hebt van hoe het dier zich 
voelt. Het zijn simpele plaatjes, dus het kan zijn dat het er in het echt iets anders uitziet. 
Het verschil tussen een bange, boze en vriendelijke kat is echter heel groot en makkelijk 
te herkennen.

Ik vind jou wel lief 
(onderdanig)

Ik weet het niet 
(onzeker)

Ik ben heel erg 
boos!

Hallo, wie ben jij?
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Een testje, wat weet jij van katten?

Een mannetjes kat noemen we een kater, een 
gesteriliseerde kater noemen sommige mensen ook 
wel een ‘je-weet-wel-kater’ naar de Rode Kater uit de 
stripverhalen van Jan, Jans en de kinderen.

Sproeien is iets heel anders dan plassen. Het is echt 
alleen bedoeld om met een geur iets te markeren. Dit 
gebeurt vaker tijdens een periode van stress, vanwege 
bijvoorbeeld een verhuizing of de geboorte van een 
baby. Het afl eren van sproeigedrag is heel lastig en 
heeft  niets te maken met zindelijkheid. Het steriliseren 
van katers en poezen op (vrij) jonge leeft ijd helpt 
sproeigedrag te voorkomen.

Soms lijkt het alsof katten het leuk vinden om aan 
dingen te krabben die van de baas zijn. Dit krabben komt 
voort uitdominantiegedrag om zo spullen en plaatsen 
te markeren als hun eigendom. Maar vaak vinden ze 
sommige voorwerpen fi jner om aan te krabben dan 
andere. Het krabben op zich wordt door wilde katten 
gedaan om de nagels scherp te houden voor de jacht. 
Onze huiskatten doen het voornamelijk om te zorgen dat 
de nagels niet te lang worden.

Katten zijn sociale dieren, ze hebben dus soortgenoten 
nodig. Een kat die fi jn buiten mag struinen zoekt zijn 
eigen ‘vrienden’ op en komt voldoende met andere 
katten in aanraking.
Huiskatten hebben veel meer aandacht nodig, of een 
soortgenoot om mee te spelen.
De uitdrukking ‘Als kat en hond’ is half waar, katten 
en honden hebben een heel andere manier van 
communiceren en hebben eigenlijk niets aan elkaar. 
Hechte vriendschappen tussen de twee zijn daardoor 
vrij zeldzaam.

Katten gebruiken hun staart om zich in evenwicht te 
houden (zoals de stok van een koorddanser) en om 
emoties mee te communiceren.

Katten zijn echte carnivoren. Ze kunnen een bepaald 
stofje (taurine) niet zelf aanmaken en hebben daardoor 
(rauw) vlees voeding nodig.

•  Een vrouwtjeskat is een poes, 
een mannetje heet:
een rammelaar   een kater   leeuw

•  Katten plassen soms om hun territorium af te 
bakenen. Hoe noemen we dit?
spuiten   
sproeien   
douchen

•  Katten moeten veel kunnen krabben, waarom?
ze houden van dingen slopen   
zo blijven hun klauwen scherp  
zo slijten hun nagels goed af

• Katten zijn:
sociale dieren   
solitaire dieren   
dieren die in paren leven

• Katten gebruiken hun staart om:
te balanceren   te communiceren 
allebei

• Een kat is een:
carnivoor (vleeseter)   herbivoor (planteneter)
omnivoor (alleseter)


