
Educatieproducten 
nieuw & vernieuwd!
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Thema’s

MAAKplaats: vroeg- en voorschoolse educatie & groep 1-2

Stadslab: groep 6

Cardboard game: groep 7

Bouwbeesten: groep 8

Living cardboardgame: voortgezet onderwijs leerjaar 1-2

Nationale Voorleesdagen: vroeg- en voorschoolse educatie

Ik maak een prentenboek: groep 3, 4 en 5

La Bocca della Verità: groep 6

Tijdjagers: groep 7 en 8 (leesbevordering en cultuureducatie)

Kiek Kleuters: groep 1 en 2

Webweters: groep 6, 7 en 8

My true story: voortgezet onderwijs leerjaar 1 en 2

Blikflits: groep 5 en 6

Elk kind is nieuwsgierig! 
Kinderen willen doen, spelen en ervaren. Het 
kind staat centraal bij de producten en diensten 
die Cubiss ontwikkelt op het gebied van 
leesbevordering, digitale geletterdheid, 
maakonderwijs en cultuureducatie. 

         Bekijk de nieuwste 
         educatieproducten 
         en bestel!

Lessenreeks 
MAAKfabriek



In onze digitale wereld zijn maakvaardigheden 
belangrijker dan ooit. Met MAAKplaats worden ‘taal’ 
en ‘maken’ op een speelse manier samengebracht 
waardoor deze twee thema’s elkaar versterken. 
Het pakket bevat woordkaarten, werkbladen en zes 
prachtige vertelplaten over het boek ‘Kasper en Flip 
in de werkplaats’ die in een ‘kamishibai verteltheater’ 
(Japans) kunnen worden gebruikt. Peuters en 
leerlingen maken kennis met verschillende gereed-
schappen, het maken, de taal én met de bibliotheek! 

      Vroeg- en voorschoolse educatie & groep 1-2.        
Voor in het kinderdagverblijf, de klas & in de bibliotheek. 

Prijs: € 155,-

MAAKplaats

Bieppstore

Kinderen die leren om zelf dingen te maken, zijn voorbereid op de toekomst. Met onze 
lessenreeks MAAKfabriek wordt ieder kind, van peuter tot brugpieper, een maker!  

Wie was Leonardo Da Vinci en vooral: wat 
heeft hij tijdens zijn leven allemaal wel niet 
gemaakt? Aan de hand van een gedicht en het 
werk van deze beroemde architect, beeldhouw- 
er en schilder ontwerpen leerlingen de stad 
van de toekomst. Na een brainstormronde en 
het maken van een ontwerp bouwen zij met 
behulp van alledaagse (bouw-)materialen hun 
eigen miniatuurstad. De lessenreeks wordt 
afgesloten met een pitch waarin leerlingen in 
drie minuten hun stad aan elkaar presenteren.  

     Groep 6.Voor in de klas & in de bibliotheek. 
Prijs: € 195,-

StadsLab
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naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/webshop/producten/de-maakplaats
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/stadslab


Bieppstore

In het lespakket Cardboard Game ervaren 
leerlingen de principes van Design Thinking 
door het maken van een eigen game. Geïnspi-
reerd door boekenkaften komen leerlingen tot 
een gameplan. Om vervolgens dat spel écht te 
gaan maken, met behulp van ambachtelijke 
en alledaagse materialen, LEGO en bijvoorbeeld 
LittleBits om extra spel-mogelijkheden te 
creëren. Kortom: leerlingen doorlopen de 
verschillende fases van het maakproces: 
samen onderzoeken, ervaren, proberen, 
falen, oefenen en weer doorgaan. 

 Groep 7. Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 159,-

Cardboard game  

Als je een kind ervaringen op laat doen met techniek 
en met tools, dan heeft hij daar zijn hele leven profijt 
van. In dit lespakket leren leerlingen meer over de 
werking van wind. Ze worden geïnspireerd door 
kunst en poëzie en door de strandbeesten in het 
boek De Grote Fantast van Theo Jansen. Met behulp 
van alledaagse materialen gaan ze vervolgens aan 
de slag om hun eigen BouwBeest te maken, een beest 
dat wordt voortbewogen door de wind. De lessen-
reeks wordt afgesloten met een BouwBeesten-Battle. 
Hierin nemen de zelfgemaakte creaties het tegen 
elkaar op en wint het beest dat door middel van 
wind de grootste afstand aflegt. 
   
      Groep 8. Voor in de klas & in en bibliotheek.

Prijs: € 209,-

Bouwbeesten
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https://www.cubiss.nl/webshop/producten/cardboard-game
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/bouwbeesten


VO-leerlingen maken in deze lessen kennis 
met het werk van ‘papertoy artist’ Matthijs 
Kamstra. Met zijn voorbeelden nog op het 
netvlies, gaan leerlingen zelf papertoys 
ontwerpen, aangevuld door verhalen en 
beelden. Ze programmeren de inbegrepen 
micro:bit en sturen daarmee de motor aan 
zodat hun papertoy ook echt gaat bewegen 
en het verhaal echt tot leven komt. In 
Living Cardboard combineren leerlingen 
taal, techniek en ontwerpen.   
  
  Voortgezet onderwijs leerjaar 1-2. 
      Voor in de klas & in de bibliotheek. 

Prijs: € 179,-

Living Cardboard 
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https://www.cubiss.nl/webshop/producten/living-cardboard


Maak kennis met de tandarts Soezie, de over-
vermoeide draak Dries en tuinman Jan. Voeg een 
schemerlamp, een tandenborstel en een pan toe. 
Mix al deze ingrediënten door elkaar en voilà, je 
hebt een prentenboek. In vijf lessen van vijftig 
minuten maken leerlingen van groep 3, 4 en 5 aan 
de hand van een werkboek stapsgewijs hun eigen 
prentenboek. Dit lees- en schrijfbevorderingsproduct 
laat zich uitstekend combineren met een bibliotheek-
bezoek of een klassenbezoek van een illustrator. 

                    Groep 3, 4 en 5. 
 Voor in de klas & in de bibliotheek. 
                              Prijs: € 189,95

Ik maak een prentenboek 

BieppstoreLa Bocca della Verità is een succesvol 
leesbevorderingsproduct voor kinderen uit 
groep 6. Centraal staat ‘de mond van de 
waarheid’ die een rol speelt in ‘het geheim 
van de afgebeten vingers’ van Rindert 
Kromhout. In 2017 schreef Kromhout het 
vervolg, ‘Het geheim van de gillende 
geraamtes’. Voor Cubiss aanleiding om 
ook het werkboekje een update te geven. 

 Groep 6. Voor in de klas.
     Prijs: € 27,25 per 30 werkschriftjes.

La Bocca della Verità 

lees-
bevordering

lees-
bevordering
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https://www.cubiss.nl/webshop/producten/ik-maak-een-prentenboek
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/La%20Bocca%20della%20Verit%C3%A0


Super spannend! Een tijdscapsule in de klas van de 
Schrijvers van de Ronde Tafel. Laten we die gauw 
openmaken. Wat zit erin? Een opdracht! ‘Ontcijfer 
de geheime boodschap voor de toekomst…!’ Hoe 
pakken we dat aan? Eerst lezen de kinderen ieder 
een historisch jeugdboek. En op de dag van het spel 
achterhaalt de klas onder grote tijdsdruk de inhoud 
van de boodschap. Om tot de oplossing te komen is 
de kennis uit de gelezen boeken natuurlijk onmis-
baar. Lezen, 21e-eeuwse vaardigheden en kennis 
van de tijdvakken zijn nodig om deze opdracht 
tot een goed einde te brengen. 

                                Groep 7 en 8.
      Voor in de klas & in de bibliotheek. 

Prijs: € 185,-

Tijdjagers

Bieppstore

De dikke kater Harry gaat liever niet naar buiten, 
binnen is het veiliger. Tot zijn vriendje Vera -een vlinder- 
hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar 
hij raakt haar kwijt, want zij is veel sneller. Hij weet niet 
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?

Prentenboek van het Jaar 2019 is ‘Een huis voor Harry’ 
van Leo Timmers (Querido). Met het veelzijdige Voorlees-
dagenpakket van Cubiss kan iedere bibliotheek van de 
voorleesochtenden een feestje maken. Een levensgrote 
knuffel van Harry, een uitgebreide handleiding voor 
het groepsbezoek en allerlei materialen om de 
voorleesochtend in te vullen, zitten in dit pakket. 

        Vroeg- en voorschoolse educatie.Voor in 
         het  kinderdagverblijf & in de bibliotheek.
                              Prijs: € 189,-  
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https://www.cubiss.nl/webshop/producten/tijdjagers
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/nationale-voorleesdagen-2019


Bieppstore

Wat zie je? En is wat je ziet de waarheid? 
Kiek Kleuters gaat over mediawijsheid en 
laat kleuters aan de slag gaan met beeld. 
Ze praten over wat ze zien, vertellen 
verhalen bij foto’s, maken kennis met 
beeldbewerking en gaan met diverse 
fotomaterialen op ontdekkingstocht. 
Ontdekken dat beelden beïnvloed kunnen 
worden, door anderen, maar zeker ook 
door zichzelf. Spelenderwijs leren ze dat 
het van belang is om kritisch te kijken 
naar beelden. 

 Groep 1-2. Voor in de klas. 
                         Prijs: € 189,-

Kiek Kleuters 

In My true story wordt het onderwerp sexting 
bespreekbaar gemaakt in de klas, door in dialoog te 
gaan met de leerlingen. Zo werkt de klas toe naar een 
groep die in vertrouwen met elkaar omgaat. Hoeveel 
procent van de jongeren heeft weleens naaktfoto’s 
of filmpjes ontvangen? Is sexting volgens de wet 
strafbaar? Dit lespakket koppelt mediawijsheid 
en leesplezier aan elkaar door middel van 
waargebeurde verhalen.

         Voortgezet onderwijs leerjaar 1 en 2.
                               Voor in de klas.
                                Prijs: € 169,95

My true story 
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https://www.cubiss.nl/webshop/producten/kiek-kleuters
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/my-true-story


Bieppstore

Beeldtaal is dé taal van de jongere generatie. Het is 
daarom belangrijk om beelden te leren lezen. Door 
sociale media worden beelden steeds belangrijker. 
Beelden zijn communicatiemiddelen geworden waarbij 
woorden overbodig zijn. Op Instagram, Facebook etc. 
delen we foto’s die hun eigen verhaal vertellen. 

Met Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen 
in het beeld-kijken. Van de geschiedenis van de fotografie 
tot het zelf onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat 
en wat beeld kan veroorzaken. BlikFlits neemt 
leerlingen ook mee in de beleving van foto- en 
beeldmateriaal in jeugdboeken. 

        Groep 5 en 6. Voor in de klas.
                                   Prijs: € 254,-

BlikFlits 
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Kinderen groeien op in een samenleving vol feiten 
en meningen. Ze krijgen dagelijks te maken met 
een schat aan informatie, waaruit ze een selectie 
moeten maken. Wat is waar en wat niet? Wat is 
belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling? 
Goede informatievaardigheden zijn dus onmisbaar 
in onze informatiesamenleving. Toch hebben veel 
kinderen moeite met het zoeken naar betrouwbare 
informatie op internet en het kritisch beoordelen 
van informatie op websites. Met de lessenreeks 
WebWeters voor op het digibord leer je jouw 
leerlingen bewust, kritisch en actief om te 
gaan met online informatie.  

       Groep 6, 7 en 8. Voor in de klas.
Prijs: € 140,- voor 1 compleet

                            pakket inclusief licentie.

WebWeters

naar inhoudsopgave

https://www.cubiss.nl/webshop/producten/BlikFlits
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/webweters


Meer educatieproducten en 
informatie kun je vinden op 

www.cubiss.nl/webshop

gesubsidieerd door de Provincie Limburg


