
Deze instructie op het (online) opdrachtenspel Wereldleziger voor 

groep 7 en 8 biedt een beschrijving van het lespakket en tips voor 

inzet in de lespraktijk. Met dit opdrachtenspel worden leerlingen 

op meerdere momenten in de week gestimuleerd en geïnspireerd 

om te lezen en daarover te praten. De opdrachten leiden uiteindelijk 

tot meer leesplezier. Leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie 

zijn belangrijke uitgangpunten van dit opdrachtenspel dat past binnen het 

programma Rode Draad en aansluit bij de aanpak de Bibliotheek op school.

1. Licentie www.wereldleziger.nl voor één groep en één schooljaar

2. Instructie Wereldleziger (digitaal)
3. Overzicht van 101 opdrachten Wereldleziger (hier te downloaden)

Extra toevoegen door bibliotheek en/of onderwijs:
4. Materialen voor uitvoering van een aantal opdrachten. Deze extra materialen staan benoemd in het overzicht 

van 101 opdrachten Wereldleziger
5. Optioneel: Een collectie boeken voor nog meer leesplezier of een verwijziging naar de schoolbibliotheek 

Randvoorwaarde: voor de uitvoering van het opdrachtenspel is een digibord in de klas vereist.

De wereld lezen in 101 opdrachten! Niet alleen een boek of tekst is leesbaar. Met behulp van onze zintuigen lezen we de 

wereld. We voelen, proeven, ruiken, zien en horen, vaak in combinatie met elkaar. Telkens opnieuw lezen we de wereld, 

ieder op onze eigen wijze, en geven we betekenis aan wat ons omringt. Wij lezen de hele dag en alles is leesbaar! Het 

opdrachtenspel Wereldleziger speelt hierop in. Kinderen kunnen beter deelnemen aan de maatschappij omdat ze leren 

begrijpen dat iedereen altijd zijn of haar eigen verhaal heeft.

• Vergroten van de mediageletterdheid van kinderen door het inzicht dat men meer leest dan alleen letters

• Vergroten van leesmotivatie in brede zin (alles is leesbaar)

• Ontwikkeling van leesvoorkeuren in brede zin (alles is leesbaar)

• Vergroten van het begrip voor anderen door het inzicht dat iedereen zijn eigen verhaal heeft

• Vergroten van de vaardigheid om het eigen verhaal te vertellen.
• Kinderen leren gedachten onder woorden te brengen, naar elkaar te luisteren en te reageren op argumenten van 

anderen

http://www.wereldleziger.nl


De leerstof en leerdoelen sluiten aan bij de kerndoelen primair onderwijs' en de referentieniveaus taal en rekenen1 2

Op www.wereldleziger.nl staat een gevarieerd aanbod van 101 

(lees)opdrachten die rondom een wereldbol cirkelen:

• Opdrachten die de zintuigen prikkelen en leiden tot meer 

leesplezier

• De opdrachten starten klassikaal met het digibord. Daarna 

volgt een gesprek over de opdracht en wordt de opdracht 

uitgevoerd: klassikaal, in groepjes, individueel of thuis

• Er zijn twee manieren om een opdracht te kiezen

1) klik op een van de rondcirkelende • , 

opdrachtenveloppen
2) gebruik een van de filters die bovenaan de webpagina:

werkvormen, zintuigen , leestypes en status uitvoering
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• De 101 opdrachten zijn uitvoerbaar in een projectperiode van een aantal werken of gedurende een heel schooljaar, 

bijvoorbeeld 2 a 3 opdrachten per week.

• De opdrachten duren gemiddeld 15 minuten

• Is de opdracht gedaan? Geef deze een score onderin het opdrachtenscherm. Op de wereldkaart is zichtbaar

hoeveel opdrachten door de klas zijn uitgevoerd.

• De voorbereiding voor de leerkracht is minimaal. Voor enkele opdrachten zijn extra materialen nodig,

bijvoorbeeld een woordenboek, pen en papier of een zak dropjes. Op www.wereldleziger.nl (knop ‘help’) staat een 

downloadbaar overzicht van de 101 opdrachten met daarbij de benodigde extra materialen

1 - Nederlands: doelen mondeling en schriftelijk onderwijs, met name 9; Oriëntatie op jezelf en de wereld: 37 en 38; Kunstzinnige oriëntatie: 55, 56. Uit 
Jan Greven & Jos Letschert (2006), Kerndoelen primair onderwijs [Den Haag]: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2 - Lezen van zakelijke teksten en lezen van fictie: o.a. 2.2.1. Leesomgeving, 2.2.2. Functies, 2.2.3. Leestaken. Uit: Anita Oosterloo & Harry Paus (2010) 
Leerstoflijnen lezen beschreven [Enschede]: Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO
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Voorbereiding: bekijk vooraf het overzicht van de 101 opdrachten

• Introductie: Vraag de leerlingen wat zij allemaal lezen. In het gesprek kan van alles aan bod komen: teksten in 

boeken, kranten, tijdschriften en instructie, online teksten (wikipedia, websites, nieuwsbrieven), teksten in games, 

ondertiteling van televisie, teksten op straat, teksten op verpakkingen enz. Praat met de leerlingen ook over 

waarom je leest en probeer het gesprek toe te leiden naar essentie van Wereldleziger: we lezen niet alleen teksten 

met onze ogen, maar we lezen met al onze zintuigen en iedereen geeft daar een andere betekenis aan. Alles wat 

we waarnemen is ‘leesbaar’: een schilderij, een geluid, een geur, materialen die we voelen. Al deze waarnemingen 

worden opgeslagen in onze ‘geheugenlaatjes’. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier. Hierdoor ziet geen enkel 

laatje er hetzelfde uit. Iedereen interpreteert vanuit zijn eigen referentiekader en slaat deze waarnemingen op. We 

worden allemaal een betere lezer én deelnemer aan de maatschappij als we beter begrijpen dat iedereen zijn of 

haar eigen verhaal heeft.

• Koppel hieraan een kleine opdracht over het 

‘lezen’ van een kind. Zoek via google een 

afbeelding van een kind of gebruik een poster 

of een foto uit een tijdschrift. Hoe ‘lees’ je dit 

kind? Laat de leerlingen hun waarneming op 

post-its schrijven: Hoe ziet zijn familie eruit?

In wat voor huis woont dit kind? Welke hobby’s, 

sport, muziek houdt dit kind? Hoe zien zijn of 

haar vrienden eruit? Zou dit je vriend of vriendin 

kunnen zijn en waarom? Sorteer alle antwoorden 

en bespreek de verschillen in de waarnemingen. 

Open daarna de website www.wereldleziger.nl en 

vertel over het opdrachtenspel met opdrachten 

over lezen met je zintuigen. Kies daarna samen 

met de leerlingen een opdrachtenvelop en voer 

de opdracht uit.

Wereldleziger

• Start in de eerste week met een willekeurig gekozen opdracht die rond de wereldbol cirkelen. In de tweede of 

derde week kan aandacht besteed worden aan het filter ‘leestypes’. Wat voor leestypes zijn er in de klas? Welke 

boeken lezen ze graag? Maak op het digibord een overzicht van de leestypes en laat de leerlingen hun naam bij 

één of meerdere leestypes zetten. Kies hierna in Wereldleziger een opdracht met de filter ‘leestype’.
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Lees types

Friendly Heart vriendschap, zorgzaam, loyal, interesse in anderen, liefde, familie
Jolly Joker humor, grote fantasie, creatief en grappig taalgebruik
Thrill Seeker spanning, schatten, jagers, avontuur, gevaar, fantasy, sport, geschiedenis
Thruth Investigator nieuwsgierig, zoekt antwoorden, hoe werkt het, heden en verleden, sport

• Laat de leerlingen de ‘thuisopdrachten’ uitvoeren. Zonder de login Wereldleziger kunnen leerlingen op de website 

een aantal opdrachten thuis doen. Er is ook een aantal ‘klassikale opdrachten’ die thuis afgemaakt kunnen worden 

en waarbij ook de ouders betrokken worden.

• De opdrachten van Wereldleziger zorgen voor meer leesplezier. Bij een aantal opdrachten worden ook leestips 

gegeven. Geef de leerlingen gelegenheid om (nog) meer lezen in leesboeken en informatieve boeken. Stimuleer de 

leerlingen om boeken te lenen in de schoolbibliotheek of in een bibliotheekvestiging.

• Vraag eventueel de leesconsulent van de bibliotheek om het opdrachtenspel in de klas te introduceren.

• www.wereldleziger.nl werkt met beter in een andere browser dan Internet Explorer.

Gebruik bijvoorbeeld Google Chrome.

Het project Wereldleziger is ontwikkeld door:

© Cubiss, 2014 

Statenlaan 4 

5042 RX Tilburg 

013 - 46 56 700 

www.cubiss.nl 

educatie@cubiss.nl

Cubiss maakt deel uit van de Brabantse Netwerkbibliotheek

Brabantse Netwerk
Bibliotheek

Auteurs:

José Peijen en Ingrid de Jong, Cubiss 

Miranda Schaap en Miranda Benschop

Grafische vormgeving:

Ingrid de Jong, Cubiss

Ontwikkeling website:

Ludo Arts, Quichot Multi Multi Media 

Bas Papen, Ixion Design

De inhoud van dit project is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie en het beeld- en 

geluidmateriaal, zoals die in deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze 

uitgave mag zonder toestemming van de uitgever vermenigvuldigd worden.

http://www.wereldleziger.nl
http://www.cubiss.nl
mailto:educatie@cubiss.nl

