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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
Mark Janssen

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 - 20 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 Mark Janssen. 

Hoofdgast van deze podcast is illustrator Mark Janssen. Introduceer kort het beroep van 

illustrator en stel de leerlingen enkele vragen hierover: kennen ze het woord illustrator? 

Wat doet een illustrator van kinderboeken? (Maakt prentenboeken, illustreert boeken van 

kinderboekenschrijvers, maakt ook boekomslagen). Laat op de website of op Instagram 

‘markjanssenpicturebooks’ zijn werk zien. Welke illustratie vinden zij bijzonder?  

Luister daarna samen met de leerlingen naar het interview met Mark Janssen. 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. 

• Eiland
• Waterverf
• Natuur
• Dieren
• Illustrator
• Vertalingen

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 01:30 min. - Interview Mark Janssen

• 10:59 min. - Interview Anke Werker

• 15:41 min - Interview Li Lefébure

• 21:58 min. - BoekenCast Top 5 met Nicole Kleinen

• 26:54 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

https://www.mark-janssen.nl/
https://www.mark-janssen.nl/
https://www.instagram.com/markjanssenpicturebooks/?hl=nl
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


a) Coverquiz  
Mark Janssen maakt ook omslagen van boeken van andere schrijvers. Hij illustreerde de 
boekomslagen van de serie Ministerie van Oplossingen (auteur Sanne Rooseboom) en zijn 
omslag voor het boek Noem geen namen (Astrid Sy) werd gekozen tot Mooiste boekomslag 
van 2021. Het kiezen van een boek begint voor kinderen vooral bij het omslag van het boek. 

b) Toneellezen 
Ga in de klas aan de slag met toneellezen! Toneellezen is leuk: je kiest een rol en 

leest samen hardop de dialogen voor. Je voert zo eigenlijk een soort toneelstukje op. 
Anke Werker schreef Mijn soundtrack van groep 8, een boek in de serie Toneellezen 
van uitgeverij Zwijsen. De boeken uit deze serie bestaan uit doorlopende verhalen. 
In de serie Theaterlezen van uitgeverij de Inktvis bevatten de boeken los van elkaar 
te lezen teksten, geschreven rondom een bepaald thema. Meer informatie en tips 

voor de onderwijspraktijk: Toneellezen en Theaterlezen. 

3) Leesbeestopdrachten
        Benodigdheden: boekomslagen op het digibord, boeken uit de series Toneellezen  

         of Theaterlezen

TIP!
Lees, verwonder en … schrijf! Li Lefébure schreef 
een boek met 95 inspirerende schrijfopdrachten voor 
kinderen. Hartstikke handig dus!  
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Dat bepaalt of je zin hebt om in het boek te lezen. 
Met de Coverquiz maak je leerlingen nieuwsgierig 
naar boeken en geef je ze net dat duwtje in 
de rug om een boek te lezen. Een beschrijving 
van deze werkvorm uit het Werkvormenboek 
Leesbevordering van Tanja de Jonge vind je hier. 
Leerlingen krijgen fragmenten uit verschillende 
boeken voorgelezen, terwijl ze op het digibord 
een aantal boekomslagen te zien krijgen. Welk 
fragment hoort bij welk boek en waarom? Kies 
vier of vijf boeken uit de (school)bibliotheek 
of gebruik de boekomslagen van de BoekCast 
Top 5 die in de lesbrieven van Leesbeesten & 
Luistervinken zijn afgebeeld. Via kinderjury.nl 
zijn voor de leeftijd 10 tot 12 jaar vijfentwintig 
boekomslagen en voorleesfragmenten 
beschikbaar van boeken die in 2021 zijn 
verschenen. 

https://www.zwijsen.nl/series/toneellezen/#Zo-werkt-het
https://theaterlezen.nl/wat-is-theaterlezen/wat-is-theaterlezen#foo
https://www.lilefebure.nl/product/lees-verwonder-en-schrijf/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.tanjadejonge.nl/tanja_de_jonge/downloads/coverquiz.pdf
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022


Naast schrijver zijn, geeft Li Lefébure ook workshops. Aan leraren, maar ook aan kinderen. 
De duizendpootopdracht van deze aflevering is dan ook een opdracht van Li, die ze in haar 
workshop gebruikt. Op Li’s website vind je meer informatie over de workshops. 

Dat er veel bijzondere dieren leven, dat weten we natuurlijk al. Maar dit dier... heeft nog nooit 
iemand gezien. Het haalt wereldnieuws! 

De leerlingen bedenken een heel nieuw dier dat uit twee, drie of meer bestaande dieren wordt 
samengesteld. De kinderen bedenken op welke plek het dier woont, wat het eet, hoe het zich 
voortbeweegt en wat voor bijzondere eigenschappen het heeft. Misschien slaapt het niet, of 
eet het via zijn poten? Alles mag. Wie maakt de meest bijzondere nieuwe diersoort?  

Zie hiernaast een voorbeeld van Cheyenne (11 jaar). 
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4) Duizendpootopdracht
        Benodigdheden: papier, teken- en schrijfgerei, foto’s van              

        dieren (bijvoorbeeld in boeken of op het digibord)

5) Huismusopdracht
        Benodigdheden:   papier en schrijfgerei of 

        laptop

De prachtige illustraties van Mark Janssen zijn erg 
fantasierijk. Hierdoor kunnen de kinderen inspiratie halen 
uit de illustraties, en een verhaal bij bedenken. Voor deze 
opdracht gaan kinderen aan de slag met het schrijven van 
een tekstfragment. De kinderen kunnen zelf een willekeurige 
pagina kiezen uit het boek Eiland van Mark Janssen. In dit boek 
staat namelijk geen tekst. De kinderen kunnen het boek online 
vinden op Marks website. Ze volgen de volgende stappen: 

• Ga naar https://www.mark-janssen.nl/  
• Klik op ‘boeken’ 
• Kies het boek ‘Eiland’, dit is het 1e boek uit het lijstje 
• Blader door de pagina’s via de pijltjes aan de zijkant en 

kies een pagina uit om over te schrijven 
• Of leen het boek bij de bibliotheek en schrijf het hele 

verhaal van Eiland 

Als de kinderen de opdracht gemaakt hebben, 
is het ook leuk als een aantal kinderen de 
verhalen in de klas voorlezen of dat de kinderen 
de verhalen aan elkaar voorlezen in groepjes. 
Ze kunnen dan kijken naar de overeenkomsten 
tussen de verhalen, als deze er zijn, en welke 
verhalen of verhaalelementen uniek zijn. 

Voor de introductie van deze huismusopdracht 
in de klas vinden leerkrachten via deze site 
inspiratie voor creatief schrijven met een 
tekstloos prentenboek. 

https://www.lilefebure.nl/workshops/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.mark-janssen.nl/  
https://educatie.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/aan-de-slag/primair-onderwijs/praten-over-boeken-basisonderwijs?pi=2008&news_item_id=165


TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast Aflevering 31 met Mark Janssen
• Diverse en inclusieve boekentips, Instagram: @inclusievekinderboekenclub
• Jeugdbibliotheek.nl
• Frappantefragmenten.nl met o.a. de Pabo top 100, top 40 kinderboeken
• 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
• Woutertje Pieterse Prijs met lessuggesties van de genomineerde boeken
• Raadgedicht.nl
• 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?

Tip! Twee nieuwe interessante sites voor leerkrachten 
• Lezeninhetpo.nl  Bouwstenen voor een effectieve leesaanpak 
• Rijketeksten.org Wat, hoe en waarom rijke teksten gebruiken? 

https://www.instagram.com/inclusievekinderboekenclub/
http://Jeugdbibliotheek.nl
http://Frappantefragmenten.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://woutertjepieterseprijs.nl/
http://Raadgedicht.nl
https://kinderpodcasts.nl/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.lezeninhetpo.nl/
https://rijketeksten.org/
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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

Mark Janssen

KinderBoekenCast Top 5
5 tips van Nicole Kleinen van Boekhuis De Kleine Tovenaar

1 - Harry Potter
 JK Rowling
2 - Amari en de nachtwachters

 Alston
 3 - De sleutel van Sleedoorn 
 Kevin Sands
 4 - Oorlogsgeheimen
 Jacques Vriens
 5 - Pages & Co Matilda en de boekdwalers

 Anna James 

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.
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Mark 
Janssen

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?

LEESBEESTEN
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SPEURHONDOPDRACHTEN

Welk boek uit de  top 5 

wil jij lezen?

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

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

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

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

