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Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. 
Met de kinderpodcast Leesbeesten & Luistervinken 
brengen we nog meer leesplezier in jouw klas. 
Beluister alle afleveringen op 
www.leesbeestenenluistervinken.nl. Hier vind je 
ook alle lesbrieven. Volg ons ook op Instagram 
@leesbeesten_luistervinken. 

L E S B R I E F !

Podcast met
Bibi Dumon Tak

Voorbespreking - 5 minuten 

Opdracht 1: Luistervinkopdracht - 25 minuten 

Een plenaire opdracht waarbij de hoofdgast wordt geïntroduceerd. Hierbij maken de 

leerlingen stap 1 tot en met 3 op hun werkblad.

Opdracht 2: Speurhondenopdracht - 25 Minuten 

Een opdracht over de laatste stappen van de onderzoekcyclus, stappen 4 tot en met 8 van het 

werkblad. Deze opdracht kan bij de weektaak of plenair besproken worden in de klas. Reken 

voor het bespreken in de klas wat meer tijd. 

Opdracht 3: Leesbeestenopdracht - 25 Minuten 

Deze opdracht richt zich op leesmotivatie en leesplezier. Leerlingen ontdekken meer over de 

gasten en de thema’s van deze podcast. 

Opdracht 4: Duizendpootopdracht - 15 Minuten 

Een opdracht waarin de leerlingen creatief aan de slag met boeken, verhalen of een andere 

thema uit de podcast.

Opdracht 5: Huismusopdracht - in eigen tijd van leerling

Een opdracht die de leerlingen zelfstandig thuis kunnen uitvoeren. Het kan worden 

meegegeven als huiswerk, of het kan als extra opdracht worden ingezet als weektaak of als 

een leerling even tijd over heeft.

Boekentips - 5 minuten 

Laat de BoekenCast Top 5 uit de bijlage van deze lesbrief op het digibord zien en laat de 

leerlingen er kort op reageren.

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. Je kunt zelf 
bepalen hoelang de les duurt door bepaalde opdrachten wel of niet uit te 
voeren. Onderaan de lesbrief zit ook een werkblad voor de leerlingen. Zie 
hieronder een opdrachtenoverzicht. 

http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
https://www.instagram.com/leesbeesten_luistervinken/
https://www.cubiss.nl/
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1) Luistervinkopdracht
       Benodigdheden: digibord, enkele boeken van Bibi uit de (school)bibliotheek, link  

       naar de podcast, werkblad voor de leerlingen, en het filmpje van de 3 boekentips                                                       

van Bibi Dumon Tak. 

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Bibi Dumon Tak weten. Wie 

kent deze schrijfster? Bibi Dumon Tak schrijft verhalende non-fictie. Haar verhalen gaan 

bijna altijd over dieren en zijn vaak waargebeurd. Ze schrijft het liefst over alles wat kan 

kruipen, vliegen, zwemmen of rennen, als het maar een vacht, schubben, stekels of veren 

heeft. Inmiddels schreef ze al meer dan vijftien boeken. Laat een paar boeken van haar 

zien. Wie heeft er al een boek van Bibi gelezen? Welk boek zouden ze willen lezen als ze 

naar de verschillende boekomslagen kijken? Kennismaken met Bibi kan met dit filmpje 

waarin ze thuis samen met haar twee honden drie boekentips geeft voor informatieve 

boeken. Luister daarna samen met de leerlingen naar de podcast. Pak het werkblad erbij. 

Doorloop de eerste drie stappen op het werkblad en bespreek daarna de antwoorden 

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

tweetallen of met de hele groep.  

2) Speurhondopdracht
         Benodigdheden: werkblad voor de leerlingen

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. Hieronder 

vind je een lijstje van onderwerpen dat je kunt aandragen aan de leerlingen 

die niet op gang komen bij het kiezen van een onderwerp dat ze willen 

onderzoeken. 

• Vogels
• Evenhoevigen
• Laika
• Natuur
• Winterdieren
• Gedichten
• Dierenambulance

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Disclaimer Ria van dijk († 18-11-2021)

• 00:24 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 01:39 min. - Interview Bibi Dumon Tak

• 20:25 min. - Winnaar Kinderpodcast Battle

• 25:48 min. - Interview Barbara Scholten

• 35:22 min. - BoekenCast Top 5 met Isabella & Daan

• 39:54 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

https://www.youtube.com/watch?v=pA1go8ZusGw
https://www.youtube.com/watch?v=pA1go8ZusGw
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


a) Een informatief boek maken 
In Laat een boodschap achter in het zand laat Bibi alleen evenhoevige dieren aan 
bod komen. Toch komt de tapir aan het woord die vertelt over zijn soortgenoten 
van onevenhoevigen, waarvan maar 16 soorten bestaan. De tapir sluit af met: ‘En 
misschien komt er ooit wel een boek over ons’. Laat elke leerling een pagina maken 
voor een boek over onevenhoevige dieren. Welke dieren moeten erin komen? Wat 
zijn bijzondere kenmerken van deze dieren? Waar leven ze, wat eten ze? De (school)
bibliotheek biedt een schat aan informatie. die te maken met het schrijverschap.

b) Waar of niet waar?
Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Elk groepje krijgt of zoekt een informatief boek 
om goed te bekijken. Uit het boek worden drie wetenswaardigheden verzameld en 
opgeschreven. Eén stelling wordt door de leerlingen bewerkt tot ‘niet waar’. In de kring 
stellen de groepjes hun drie weetjes aan de orde en sluiten steeds af met de vraag Waar of 
Niet waar? Tip: geef twee of drie groepjes de opdracht om twee weetjes te veranderen in 
‘niet waar’.

3) Leesbeestopdrachten
        Benodigdheden: digibord, pen en papier, informatieve boeken, website: 

         https://rebus.club/nl.
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c) Een boek voor je maatje
Laat de leerlingen elkaar helpen een boek te vinden. De leerlingen vormen tweetallen. Ze 
krijgen allebei een minuut de tijd om aan de ander te vertellen welke onderwerpen zij leuk 
vinden. Denk aan sport, hobby, dieren, geschiedenis, heelal, koken, muziek. Wat vind je 
interessant of waar ben je goed in? Ga daarna met de klas naar de (school)bibliotheek en 
laat iedereen een informatief boek uitzoeken voor zijn maatje. De ander mag niet weigeren, 
maar moet het boek een kans geven.

De boeken van Bibi Dumon Tak zijn niet alleen leuk om te lezen, maar geven ook veel informatie 
over het echte dierenleven. Met informatieve boeken kun je ook hele leuke dingen doen in de 
klas. 

d) Een rebus van een boek titel
Maak van enkele boektitels, bijvoorbeeld van Bibi Dumon Tak, een rebus met de website 
https://rebus.club/nl. Kopieer de rebussen in een worddocument of powerpoint en laat 
de rebussen op het digibord zien. Of laat de leerlingen even omgekeerd naar het digibord 
zitten terwijl je de boektitels intypt op de site. Wie herkent de titels en wil de boeken lezen? 
Leerlingen kunnen ook zelf aan de slag met een rebus van hun lievelingsboek of het boek dat ze 
momenteel lezen.

https://rebus.club/nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://rebus.club/nl


Luchtbuks Ria, een echt kermisicoon dat Barbara Scholten zo inspireerde dat zij er een boek over 
schreef; Oma Luchtbuks. Luchtbuks Ria overleed in november 2021 op 101-jarige leeftijd. Elk jaar 
werd er van haar een foto in de schiettent gemaakt. Op internet zijn veel foto’s van Luchtbuks Ria 
te vinden. Met deze duizendpootopdracht maken leerlingen een triolet en gebruiken ze hun eigen 
kermiservaring als inspiratie.  
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4) Duizendpootopdracht
        Benodigdheden: laptop of pen en papier

VOORBEELD TRIOLET

Op de kermis in Tilburg 
Dwaal ik met Kees in het spookhuis 
We zien skeletten, spinnen, een kasteelheer met een bijl Op de kermis in Tilburg 
Onheilspellend geluiden, mensen gillen 
Wij blijven lachen en trainen onze buikspieren 
Op de kermis in Tilburg 
Dwalen met Kees in het spookhuis

Een triolet is een gedicht van acht niet rijmende regels, waarin regel 1, 4 en 7 hetzelfde zijn en 
de 2e regel ook de 8e regel vormt. Een aantal spelregels om het schijven makkelijker te maken: 

Regel 1: Een korte zin die de plek beschrijft zonder ‘ík’ erin, bijvoorbeeld “Op de kermis in...”. 
Regel 2: Een zin met ‘ik’ erin. Wat doe je op die plek? 
Regel 3: Maak een zin met dingen die je ziet op die plek. 
Regel 4: Hetzelfde als regel 1. 
Regel 5: Een zin met geluiden of geuren. 
Regel 6: Een zin met iets wat het gedicht nog mist. Vul deze zin als laatste in. 
Regel 7: Hetzelfde als regel 1 en 4. 
Regel 8: Hetzelfde als regel 2, maar het mag ook net iets aangepast worden als dat mooier 
klinkt. 

Een voorbeeld van een triolet zie je hierboven.

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


TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast in aflevering 1 & 40 gast: Bibi Dumon Tak
• Instagramaccount Aisha Plein @inclusievekinderboekenclub
• Jeugdbibliotheek.nl
• https://leesbevorderingindeklas.nl/
• Boekenzoeker.be
• Werken met non-fictie in de klas
• Het belang van non-fictie
• 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 & Luistervinken
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5) Huismusopdracht
        Benodigdheden:  papier, teken- en schrijfgerei 

Barbara Scholten vertelt in de podcast over haar woonboot in Amsterdam. Wie wil er nu niet 
wonen op een boot? Een opdracht voor thuis: teken je droomwoonboot, geef deze boot een 
naam en bedenk er een boektitel bij. De bekende boekenserie De Waanzinnige boomhut biedt 
inspiratie voor het ontwerp van de eigen droomwoonboot. Hang de tekeningen in de klas en laat 
de leerlingen een kleine toelichting geven bij hun tekening. 

TIP: Podcast maken
In de aflevering hoor je de 
winnaars van de Kinderpodcast 
Battle. Zij hebben met de hele 
klas een podcast gemaakt, en 
dat kunnen jullie ook! Volg het 
stappenplan en maak met je klas 
een podcast over bijvoorbeeld 
lezen, boeken & gedichten. 

Kijk ook eens op 
kinderpodcasts.nl voor leuke 
podcasts in en buiten de klas! 

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 tijdns deze les?
• Wat heb je uit 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?

https://www.instagram.com/inclusievekinderboekenclub/
http://Jeugdbibliotheek.nl
https://leesbevorderingindeklas.nl/
http://Boekenzoeker.be
https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/hoe-werken-met-non-fictie-de-klas
https://www.lezen.nl/tijdschrift-artikel/haal-ze-de-klas-in-het-belang-van-non-fictie/
http://Dewaanzinnigepodcast.nl
https://jaapleest.nl/
http://Mediawijsheid.nl
https://kinderpodcasts.nl/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.lannoo.be/nl/de-waanzinnige-boomhutboeken
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/leesbeestenluistervinken/2021Stappenplan_Podcastbattle.pdf
http://kinderpodcasts.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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Uit de podcast 
met

Bibi Dumon Tak

KinderBoekenCast Top 5
5 tips van pabo-studenten Isabella & Daan

1 - Zwarte zwaan
 Gideon Samson
2 - Een bofkont in pechstad
 Thijmen Gijsbertsen
 3 - De eik was hier 
 Bibi Dumon Tak
 4 - Bibi’s doodgewone dierenboek

 Bibi Dumon Tak
 5 - Verboden te vliegen 
 Martine Letterie

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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Bibi 
Dumon Tak

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
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SPEURHONDOPDRACHTEN

Welk boek uit de  top 5 

wil jij lezen?

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

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

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

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

