
LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

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 metSanne Rooseboom

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, link naar de podcast, werkblad voor de leerlingen, en de 

       website van Sanne Rooseboom. 

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Sanne Rooseboom weten. Wie 

kent deze schrijfster? Laat op het digibord haar website zien. Wie heeft de boeken over 

het Ministerie van Oplossingen gelezen? Welk boek zouden ze willen lezen, als ze naar de 

verschillende boekomslagen kijken?  

Luister daarna samen met de leerlingen naar de podcast en geef ze nog een extra 

luistervraag mee: Welk probleem zou Sanne Rooseboom zelf willen oplossen? 

(milieuprobleem oplossen met waterstofauto). Tijdens het luisteren kunnen de leerlingen op 

het werkblad nog meer noteren. Na het beluisteren van de podcast bespreek je samen met 

de hele groep de antwoorden op de vragen van het werkblad.  

Tip: Beluister de podcast in delen en begin met het interview van de hoofdgast. De andere 

items komen een volgend luistermoment aan bod.

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. 

• Oplossingen 
• Pesten 
• Metaalvissers 
• Duikboot 
• Oorlog 
• Bevrijdingsdag 

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 01:08 min. - Interview Sanne Rooseboom

• 18:05 min. - Interview Biebboys

• 23:41 min. - Interview Cliff de Rouw

• 33:30 min. - BoekenCast Top 5 met Biebboys

• 40:57 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

https://www.sannerooseboom.com/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


a) Lespakketten Biebboys  
In de podcast vertellen ‘de Biebboys’ Joran en Kees over hoe leuk lezen is. Met hun video’s 
maken ze kinderen enthousiast voor lezen. Voor leerkrachten maken ze lespakketten 
bij de verschillende video’s en kun je aan de slag met boekensmaak, boekintroductie, 
boekverwerking, informatievaardigheden, mediawijsheid en praten over boeken.

b) Boeken over de oorlog
Cliff de Rouw is schrijver en leerkracht. In de podcast vertelt hij enthousiast over 
zijn boek ‘Geheime strijd’, gebaseerd op het verhaal van zijn opa in de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog. Over de oorlog zijn veel jeugdboeken geschreven. Laat de 
leerlingen in de klas of in de schoolbibliotheek een ‘Bookflix’-wand maken met 

boeken over de oorlog. Gebruik een Bookflix-bord om de gekopieerde boekomslagen 
te presenteren. Bijvoorbeeld een whiteboard of een wand in de gang. Zoek met 
de term ‘bookflix’ op internet, Facebook of Instagram en je vindt allerlei leuke 

voorbeelden. Maak bijvoorbeeld rubrieken als verzet, onderduiken, hongerwinter, 
vluchtelingen of kinderen in de oorlog en laat de leerlingen hierbij enkele boeken 

zoeken via jeugdbibliotheek.nl.

3) Leesbeestopdrachten
        Benodigdheden: digibord, website: https://www.biebboys.nl/lespakketten/,   

         website: jeugdbibliotheek.nl

TIP!
De Biebboys maakten tijdens de eerste Lockdown (2020) video’s 
voor kinderen die thuis zaten, omdat de scholen dicht waren. In elke 
aflevering zit een challenge die kinderen thuis kunnen doen: 
https://www.biebboys.nl/thuis/
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TIP!
Het boek Terra Ultima van Raoul Deleo en 

Noah J. Stern werd door de Biebboys getipt als 

nummer 1 in de BoekenCast Top 5. Dit boek 

kreeg in 2022 de Woutertje Pieterse prijs. Op 

Woutertjepieterseprijs.nl vind je lessuggesties 

bij dit bijzondere boek over de ontdekking van 

een onbekend continent, ergens tussen Alaska 

en Azië.

Het lespakket bevat naast de video een 
toelichting op het thema en de benodigde 
downloads om het lespakket tot een succes te 
maken in de groep. Elk lespakket heeft ook een 
leuke thuisopdracht. Ga bijvoorbeeld aan de 
slag met het lespakket ‘Taalschatten’ waarin 
volksverhalen en meertaligheid centraal staan. 
De leerlingen gaan zelf aan de slag met het 
ontdekken welke taalschatten zij in hun klas 
hebben? En welke verhalen en talen hierbij 
horen. Alle lespakketten vind je op: 
https://www.biebboys.nl/lespakketten/.

http://jeugdbibliotheek.nl
https://www.biebboys.nl/lespakketten/
http://jeugdbibliotheek.nl
https://www.biebboys.nl/thuis/
http://Woutertjepieterseprijs.nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.biebboys.nl/lespakketten/


In de boeken van Sanne Rooseboom Het Ministerie van Oplossingen wordt elke keer een 
ander probleem aangekaart en opgelost. Bij deze opdracht zijn alle kinderen onderdeel van 
het ministerie en mogen zij zelf een probleem oplossen. Laat de kinderen nadenken over een 
afgekaderd maatschappelijk probleem, en hoe zij dit kunnen oplossen. Denk aan: 

• Plasticsoep in de oceanen 
• Het beter beschermen van dieren 

Elke leerling bedenkt een oplossing en schrijft deze voor zichzelf op. Wat (of wie) hebben ze nodig 
om het probleem op te lossen? En hoe lang gaat het oplossen van het probleem duren? 

Laat de kinderen vervolgens in duo’s met elkaar praten over hun oplossingen. Welke oplossing is 
de slimste? Kunnen ze de oplossingen misschien combineren?  

Sluit de opdracht af door een aantal oplossingen klassikaal te bespreken. 
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4) Duizendpootopdracht
        Benodigdheden: laptop of pen en papier

5) Huismusopdracht
        Benodigdheden:  papier, teken- en schrijfgerei 

In het nieuwste boek van Sanne Rooseboom, Mot en de Metaalvissers, ziet de wereld er net iets 
anders uit dan onze wereld. De stad waar Mot in woont is namelijk wat roestiger en ouder. Voor 
deze Huismusopdracht tekenen of schrijven de kinderen welke kleine verandering zij zouden 
maken in de huidige wereld als ze mochten kiezen. Zijn er meer bloemen? Meer kleur? Is alles 
vierkant?  

In het boek vindt Mot ook een duikboot. Hiermee gaat ze vissen met een hele groot magneet. In 
hun eigen speciale wereld gemaakt door de leerlingen kan natuurlijk ook van alles gevonden 
worden. Hoe zou hun duikboot er uit zien? En wat vissen ze er mee op? Laat de kinderen dit 
tekenen of opschrijven. 

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


TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast
• Diverse en inclusieve boekentips, Instagram: @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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Napraten
Maak tijd om over de aflevering na te praten in de klas. 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?

Wist je dat?!

Het boek Het Ministerie van Oplossingen op nummer 90 in De Grote Vriendelijke top 100 (2021) staat en op nummer 16 in de Top 100 kinderboeken voorjaar 2022. 

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.hebban.nl/gv100
https://www.frappantefragmenten.nl/top100-kinderboeken-voorjaar-2022/
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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 
met

Sanne Rooseboom

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

1 - Terra Ultima
 Raoul Deleo & Noah J. Stern

2 - Wie achter deze deur verdwaalt

 Rindert Kromhout & Tonke Dragt

 3 - Luna  
 Pieter Koolwijk
 4 - Het sleutelkruid
 Paul Biegel
 5 - Arsène Lupin; gentleman-inbreker 

 Maurice Leblanc

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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Sanne 
Rooseboom

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


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

Stap 5: Welke bronnen ga je daarvoor gebruiken?

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

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

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

Welk boek uit de  top 5 

wil jij lezen?

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

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

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

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

