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Tip! Kijk op kinderpodcasts.nl voor inspiratie voor je podcast!

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De kinderpodcast Leesbeesten & 
Luistervinken is speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Met de podcast brengen we (nog) 
meer leesplezier bij je in huis. In deze serie podcasts staat het gesprek tussen kinderen en 
kinderboekenschrijvers centraal. Speciaal voor thuis hebben we opdrachten gemaakt voor de 
podcast. Ga samen met jouw kind aan de slag!

Jacques Vriens vertelt aan het begin van de podcast dat er vroeger hoorspelen bestonden. 
Dat zijn vertelde verhalen op de radio. Eigenlijk zijn de hoorspelen van vroeger de podcasts 
van nu. Vind jij podcasts ook zo leuk? Dan hebben we goed nieuws, want er is een 
kinderpodcastbattle in het leven geroepen. Je kunt zelf een podcast maken over het thema 
van de Kinderboekenweek ‘En toen?’ (geschiedenis) en die tot 4 september insturen. Je kunt 
er geweldige prijzen mee winnen. Via deze thuisopdrachten kun je alvast even oefenen.

1). Kinderpodcastbattle: alvast even oefenen.

Kies een boek uit van Jacques Vriens over de geschiedenis. Je kunt boeken over de 
geschiedenis in de bibliotheek herkennen aan de afbeelding van een pilaar. Is het lastig om 
aan een boek van Jacques Vriens te komen op dit moment? Kiess dan een boek dat je leuk 
vindt uit van je eigen boekenplank.

Stap 1 | Boek kiezen

Zoek een spannend/verdrietig/interessant/grappig stukje dat je wilt voorlezen. Lees het 
alvast een paar keer goed door, zodat je weet wat er komen gaat als je gaat voorlezen. 

Stap 2 | Voorbereiden

Lees het stukje voor en neem het op met de opneemfunctie van je smartphone of tablet. 
Heb je nog geen app met voorleesfunctie? Dan kun je bijv. Audacity of Voice Record Pro 7 
downloaden.

Stap 3 | Opnemen

Luister je opgenomen stukje terug. Hoe vind je jezelf klinken? Vertel je boeiend of toch nog 
een beetje saai? Laat je opgenomen stukje ook aan je ouders, broertjes/zusjes en vriendjes/
vriendinnetjes horen. Wat vinden zij ervan? Maak opnames tot je tevreden bent. Zo oefen je 
alvast om goed te vertellen voordat je de echte podcast voor de wedstrijd gaat maken.

Stap 4 | Controleren

Ben je tevreden met hoe je klinkt? Dan ben je toe aan het opnemen van van jouw échte 
podcast voor de Kinderpodcastbattle. Ga naar kinderpodcastbattle.nl voor tips! Succes!

Stap 5 | Controleren

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
https://www.audacityteam.org/
https://apps.apple.com/nl/app/voice-record-pro-7/id810588885
https://www.kinderpodcastbattle.nl/tips-tricks


LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

2). Jacques Vriens vertelt in de podcast over de verfilmingen van drie van zijn boeken. Wist 
je dat heel veel films eigenlijk verfilmingen van boeken zijn?

Maak voor jezelf een top 10 van je favoriete films. Zoek uit welke van deze films 
eigenlijk verfilmde boeken zijn. Misschien kunnen je ouders je daar een beetje bij 
helpen? 

Kies van je lijst één verfilmd boek dat je gaat lezen. Maak er vervolgens een tekening 
bij. Probeer eens om de personages en de omgeving te tekenen zoals jij denkt dat ze 
zijn als je het boek leest. Probeer ze niet te laten lijken op de verfilming, maar gebruik 
je eigen fantasie!

Bekende boekverfilmingen:

Sjakie en de chocoladefabriek - Roald Dahl

Harry Potter - J.K. Rowling

Dummie de Mummie - Tosca Menten

Brief voor de Koning - Tonke Dragt

Oologsgeheimen - Jacques Vriens

https://www.cubiss.nl/


3). Jacques Vriens vertelt hoe een boek volgens hem moet beginnen. Het moet zo beginnen dat 
kinderen ook zin hebben om door te lezen.  
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Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss 

en wordt in samenwerking met Radiorakkers uitgevoerd. 

Mede mogelijk gemaakt door

Tip!  Kijk ook eens samen met je ouders naar boeken voor 

volwassenen. Waarom vinden zij een begin goed of minder 

goed? E-books voor volwassenen zijn te leen op 

bibliotheek.nl.

4). Jacques Vriens vertelt over een fragment kiezen uit een 
boek om voor te lezen. Dat moet volgens hem aan een aantal 
eisen voldoen. 

5). Jacques Vriens heeft veel boeken geschreven over het 
schoolleven. Ga op zoek naar zo’n boek over school. Wat herken 
je wel en wat herken je niet? Schrijf het op of teken het!

Eisen voorleesfragment volgens 
Jacques Vriens:

1) Een goed beeld geven van het 
boek. 
2) Niet teveel verklappen over het 
verhaal.
3) En ervoor zorgen dat kinderen 
enthousiast worden en willen 
doorlezen. 

Kies nu zelf een fragment uit jouw favoriete boek dat je 
kunt voorlezen aan je ouders dat voldoet aan bovenstaande 
drie eisen. Wat vonden je ouders ervan? Zouden ze willen 
doorlezen?

Pak samen met je ouders een paar boeken uit de kast en lees samen de eerste bladzijdes. Vinden 
jullie dat het begin zin geeft om door te lezen? Waarom? Hebben jullie thuis geen geschikte 
boeken voor deze opdracht? Ga dan naar jeugdbibliotheek.nl en leen een aantal e-books.

Zoek thuis tekenpapier en ga aan de slag! 

https://www.cubiss.nl/
https://www.bibliotheek.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/

