
LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel 
erg leuk. Met de kinderpodcast Leesbeesten 
& Luistervinken brengen we nog meer 
leesplezier in jouw klas. In deze serie 
podcasts staat het gesprek tussen kinderen 
en kinderboekenschrijvers centraal. Ga aan de 
slag met lees- en luistervaardigheden en werk 
ondertussen ook aan digitale geletterdheid in 
de klas. Deze lesbrief is geschikt voor groep 6, 
7 en 8. De les duurt ongeveer een uur.

L E S B R I E F !

Podcast metMartine Letterie
5 min - Voorbespreking 

25 min - Luisteropdracht

25 min - Verwerkingsopdracht

5 min - Tips voor leesplezier

Op de weektaak
De speurhondenopdracht bestaat uit de laatste stappen van de onderzoekscyclus (zie de 

stappen 4 tot en met 8 van het werkblad). Hiervoor zijn apparaten met internet nodig, 

zodat de leerlingen online informatie kunnen zoeken. Ons advies is om deze opdracht op 

de weektaak te zetten. Leerlingen kunnen dan in hun eigen tempo een onderzoek doen 

naar aanleiding van de podcast. 

Let op: het is wel belangrijk dat de luistervinkopdracht ter voorbereiding op de 

speurhondenopdracht klassikaal wordt gedaan. 

Tijd over in de les?
Heb je meer tijd in de les om te besteden aan deze lesbrief? Dan kun je de 

duizendpootopdrachten doen. Dit zijn opdrachten over leesplezier die we in creatieve 

werkvormen hebben gegoten. Je hebt er minimaal 15 minuten voor nodig. 

Heb je de ruimte om twee lessen aan deze lesbrief te besteden? Dan kun je ervoor 

kiezen om het onderzoek (de speurhondenopdracht) niet op de weektaak te zetten, maar 

om hier klassikaal mee aan de slag te gaan. Als docent kun je de leerlingen dan coachen 

in het onderzoeksproces. Besteed hier minimaal 40 minuten aan.

Opdrachten overzicht

Voor alle leerlingen is er een werkblad met daarop 8 stappen. De 

stappen zijn verdeeld over de opdrachten 1 en 2.. 

Opdracht 1 de luistervinkopdracht: maken de leerlingen op hun 

werkblad stap 1 tot en met 3. 

Opdracht 2 de speurhondenopdracht: maken de leerlingen op 

hun werkblad de stappen 4 tot en met 8. 

Opdracht 3 de leesbeestenopdracht: gaan de leerlingen 

nog meer boeken ontdekken en in de bonusopdrachten 

(duizendpootopdrachten) gaan de leerlingen creatief aan de slag 

met boeken en verhalen.

https://www.cubiss.nl/
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1) Luistervinkopdrachten
Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Martine Letterie weten. Wie 

kent haar en heeft ook boeken van haar gelezen? Toon op het digibord de website van 

Martine Letterie en laat de boeken zien die zij allemaal heeft geschreven. Wie heeft er 

een boek van haar gelezen? In de podcast kun je alleen luisteren naar Martine Letterie. 

Op haar website kun je haar ook zien. Laat bijvoorbeeld het filmpje zien waarin zij vertelt 

hoe leuk het is om te lezen. Luister daarna met de kinderen naar de podcast. Voor alle 

leerlingen is er een werkblad dat ze kunnen invullen. Doorloop de eerste drie stappen op 

het werkblad en bespreek daarna de antwoorden in tweetallen of met de hele groep.  

2) Speurhondopdrachten
Bespreek met de leerlingen welke drie onderwerpen zij hebben omcirkeld bij stap 

3 op het werkblad. Laat de leerlingen één onderwerp kiezen waar zij meer over 

willen weten. Doorloop daarna stap 4 tot en met 8. Hiernaastvind je een lijstje van 

onderwerpen die je kunt aandragen aan de leerlingen die niet op gang komen bij 

het kiezen van een onderwerp dat ze willen onderzoeken. 

• Geschiedenisboeken 

• Ridders 

• Stinky Bill 

• Oorlog 

• Duiven in de oorlog 

• Schrijvers van de Ronde tafel

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 01:13 min. - Interview Martine Letterie

• 15:45 min. - Miriam Ambaum over de voorleesgemeente

• 23:09 min. - Michael Reefs over de Biebbende

• 28:41 min. - BoekenCast Top 5

• 34:13 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

http://www.martineletterie.nl/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


1) Martine Letterie heeft voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar veel boeken geschreven die 
zich afspelen in verschillende tijden. Laat de leerlingen met een tijdbalk in de vorm 
van een slinger de verschillende boeken in chronologische volgorde plaatsen. Op een 
‘vlaggetje’ kan de kaft van het boek nagetekend worden met daaronder het jaartal. 
De boeken op de site van Martine Letterie geven meestal ook informatie over de 
tijdsperiode. In de online catalogus van de plaatselijke bibliotheek zijn soms meer 
gegevens te vinden. Van de leesboeken die de leerlingen nu aan het lezen zijn kunnen 
ook ‘vlaggetjes’ gemaakt worden voor de tijdslinger.

Het filmpje ‘De reis van Jules’ is een mooie introductie op het boek ‘Verboden te 
vliegen’, waarvoor Martine Letterie in 2020 de Thea Beckmanprijs kreeg. 

2) Luister naar de boekentips vanaf 28:41 min. 
in de podcast. Laat vervolgens de boekomslagen 
op het digibord zien. Lees een zin uit de boeken 
voor en laat de leerlingen raden bij welk boek het 
fragment hoort: 

3) Leesbeestopdrachten

TIP!
Maak via mentimeter.com (type: image choice) gemakkelijk 
een poll. Zet deze wel even van tevoren klaar. Je kunt de 
boekomslagen als plaatjes gebruiken. De leerlingen kunnen 
dan via hun telefoon of laptop (die zijn hier dus wel voor 
nodig) een keuze maken voor het hen meest aansprekende 
boek. 

Reflecteren
Maak tijd voor reflectie. Aan het einde van de les zet je een timer op vijf minuten. 
Bespreek met de klas de volgende vragen:

• Wat vond je moeilijk?
• Wat ging goed deze les?
• Wat heb je deze les geleerd?
• Wat zou je volgende keer anders 
doen?

• Wat heb je daarvoor nodig?
• Kun je met wat je hiervan hebt 
geleerd ook iets in andere vakken?
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De noordpool en de zuidpool en niets daartussenin. 
(Winterdieren) 

De keukenkat was dood, en dat was (… Morrigans) schuld . 
(Nevermoor) 

Ik lig op bed in mijn kamer, in mijn eentje. Natuurlijk in mijn eentje . 
(Mijn dagen met Niets) 

Tiuri lag geknield op de stenen vloer van de kapel en staarde naar de bleke vlam van de 
kaars die voor hem stond  
(De brief voor de koning) 

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.martineletterie.nl/alle-boeken/9-12-jaar/
https://www.martineletterie.nl/alle-boeken/9-12-jaar/de-reis-van-jules-116
https://www.mentimeter.com/


   
1) Naar aanleiding van het interview met Michael Reefs weten de 
leerlingen dat hij spannende opdrachten bedenkt bij zijn boeken. 
Rondom de boeken van de Bieb-bende heeft Michael bijvoorbeeld 
een spannende en uitdagende speurtocht bedacht. Scan de QR-Code 
hiernaast om te onderzoeken wat Michael nog meer voor leuke 
activiteiten heeft ontwikkeld. 

Nu kunnen leerlingen aan de slag met het maken van een eigen QR-code. Laat de leerlingen een 
QR-code maken van de online bronnen die ze gebruikt hebben om informatie te vinden voor de  
Speurhondopdrachten. Dit is stap 5 op het werkblad.  

2) Kijk samen met de klas naar dit filmpje van Het 
Klokhuis waarin wordt uitgelegd hoe je zelf een 
escape room kunt maken. Kinderen vinden het 
geweldig om de codes te kraken. Samenwerken, 
creatief denken en andere 21st century skills 
komen op een speelse manier aan bod. Wat 
voor escape room willen leerlingen zelf maken? 
Laat de leerlingen in tweetallen een ontwerp 
maken. Ze mogen het ontwerp tekenen of met de 
computer maken. Misschien kunnen ze ook een 
opdracht maken over kinderboeken? Bijvoorbeeld 
boekomslagen printen, titels afplakken en daarbij 
de strookjes papier met de juiste titel erbij zoeken. 

TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast
• Geschiedenisverhalen op Jeugdbibliotheek.nl
• Boekenzoeker.be
• Kinderboeken.nl
• Leesbevordering in de klas.nl
• Dewaanzinnigepodcast.nl
• Recensies jeugdboeken: jaapleest.nl
• Mediawijsheid.nl: voor o.a. meer informatie over informatievaardigheden
• Kijk op kinderpodcasts.nl voor meer leuke podcasts
• Neem contact op met de lees-mediaconsulent van jouw bibliotheek en 

informeer naar mogelijkheden bij de podcast Leesbeesten en Luistervinken

LEESBEESTEN
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ESCAPE ROOM TIPS
• Tips voor het maken van een escape room kun je vinden 

op deze website.  

• Op Kraak ‘m vind je “Escape Room”-achtige games. 

• Op de site van SkillsDojo ga je in deze les voor iemand 

anders een escape room bouwen met verschillende 

puzzels. 

4) Duizendpootopdrachten

26 maart 2021 start de actie Geef een Boek 

cadeau. Voor € 3,50 is het boek De brief voor 

de koning van Tonke Dragt verkrijgbaar. Grijp 

deze kans aan om kinderen op school of op de 

kinderopvang een boek cadeau te doen en (voor)

leesplezier te stimuleren. Op geefeenboekcadeau.

nl staat lesmateriaal bij dit actieboek. Luister 

vanaf 5 februari ook naar de Waanzinnige 

podcast waarin kinderen vertellen over De brief 

voor de koning.  

https://www.flowcode.com/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=Int_Europe_BMM_Nonbrand&utm_term=%2Bflowcode&utm_content=generic&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikgg4XJrGxdQjxde0RRFUdow9oeOaoClJu-eAGaloGLMafvYd-6yCcRoCspQQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=LPH329PoYfE&feature=emb_title
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/humor.html
http://Boekenzoeker.be
http://Kinderboeken.nl
https://leesbevorderingindeklas.nl/
http://Dewaanzinnigepodcast.nl
https://jaapleest.nl/
http://Mediawijsheid.nl
https://kinderpodcasts.nl/
https://www.todaysteachingtools.com/online-escaperoom.html
https://www.kraakm.nl/
https://www.skillsdojo.nl/debaasopinternet/bouw-een-escape-room/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://geefeenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://geefeenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
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Cubiss en Radiorakkers
Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss en wordt in samenwerking met 
Radiorakkers uitgevoerd. Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken 

rondom lezen, leren en informeren. Radiorakkers is het eerste media-educatieplatform van 
Nederland dat samen met kinderen radio en podcasts maakt.  

Waarom deze podcastserie?
Het vergroten van leesplezier, taalvaardigheid en digitale geletterdheid staat centraal in deze 
podcast.   

We willen dat meer kinderen met plezier gaan lezen. Want wie meer leest, leest beter en wordt 
daardoor beter in taal. Dat geldt niet alleen voor zelf lezen, maar ook voor voorlezen en het 
bespreken van boeken. In deze podcast praten kinderen over boeken en verhalen met hun 
favoriete kinderboekenschrijver. Dat is niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De 
kinderboekenschrijvers en -illustratoren zijn echte leesbevorderaars. 

Bij iedere aflevering van de podcast zit een thuisbrief met verwerkingsopdrachten die kinderen 
samen met hun ouders kunnen doen. Hiermee stimuleren we de ouderbetrokkenheid. 

Werken aan taal en media
Deze podcast gaat over lezen, maar leerlingen werken tegelijkertijd aan andere vaardigheden, 
zoals mondelinge taalvaardigheden. Het luisteren naar een podcast nodigt kinderen uit actief 
na te denken over wat er gezegd wordt. Dat doe je door kinderen te stimuleren gericht en op een 
bepaalde manier te laten luisteren naar aanleiding van een opdracht. Daarnaast draagt het kritisch 
en begrijpend luisteren bij aan woordenschatontwikkeling. Kortom: door ook te luisteren én zelf te 
reproduceren, beklijft taal beter bij kinderen.  

Ook digitale vaardigheden komen aan bod. We laten de leerlingen extra informatie zoeken en leren 
ze meer over het medium radio en podcast.  

Iedere kind een lezer
Een goede basiskennis en -begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de 
maatschappij, nu en in de toekomst. Lezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van 
kinderen.  Lezen prikkelt de fantasie en creativiteit. 

Kinderen lezen helaas steeds minder vaak en met steeds minder plezier. En daardoor gaat hun 
leesvaardigheid hard achteruit. Kinderen die onvoldoende lezen lopen kans om als volwassene 
laaggeletterd te zijn. Die trend moeten we zien te keren.  

Goed kunnen lezen is een bewezen succesfactor voor het leven. Daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen! Er ligt een belangrijke taak bij het onderwijs en haar partners zoals bibliotheken om dit - 
samen - te bereiken.

Meer weten? Kijk op www.cubiss.nl en www.radiorakkers.nl

 TIPS...

• Organiseer aanvullend op deze podcast een  

workshop over podcasts of radio maken. 

• De podcast is te vinden via www.leesbeestenenluistervinken.nl  

en via het Leesbeesten & Luistervinken-kanaal op Spotify.

Mede mogelijk gemaakt door

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://manonsikkel.nl/
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B O E K E N T O P  5  

Uit de podcast metMartine Letterie

KinderBoekenCast - top 5
5 tips van Ruby Veerhuis van de kinderpodcast:

1 - Mijn dagen met Niets
 Mireille Geus 
2 - Winterdieren 
 Bibi Dumon Tak 
 3 - De brief voor de Koning  
 Tonke Dragt 
 4 - Nevermoor 
 Jessica Townsend 
 5 - Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand

  Joke van Leeuwen

1 2 3 4 5

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.422941700.html/alles-wat-was/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.422918180.html/drama-queen/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.418840547.html/het-werkstuk-of-hoe-ik-verdween-in-de-jungle/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=Paulie%20Fink
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.423058266.html/de-wilde-robot/


 Stap 1: Introductie - Wat weet jij al van de schrijver in de podcast?

 
Stap 2: Luisteren - Wat heb je gehoord in de podcast? Vul de woordspin in. 

 

Stap 3: Omcirkel in de woordspin 3 dingen die je interessant vindt en waar je meer 
              over wilt weten.

LEESBEESTEN
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Martine 
Letterie

LUISTERVINKOPDRACHTEN

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


Stap 4: Kiezen - Kies één van de omcirkelde woorden. Wat wil je hier nog meer over weten?

Stap 5: Brongebruik - Welke bronnen ga je daarvoor gebruiken?

Stap 6: Informatie zoeken - Zoek de informatie op via de bronnen die je bij stap 5 gekozen hebt. 

Stap 7: Opschrijven - Schrijf op welke informatie je bij stap 6 gevonden hebt.

Stap 8: Controleren - Controleer stap 4. Heb jij een antwoord gevonden op jouw vraag?

LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&W E R K B L A D  

SPEURHONDOPDRACHTEN

Welk boek uit de  top 5 

wil jij lezen?

..........................
.................

..........................
.....................

..........................
..................

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl

