
LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel 
erg leuk. Met de kinderpodcast Leesbeesten 
& Luistervinken brengen we nog meer 
leesplezier in jouw klas. 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. De les duurt ongeveer een uur.

L E S B R I E F !

Podcast met
Tosca Menten

5 min - Voorbespreking 

25 min - Luisteropdracht

25 min - Verwerkingsopdracht

5 min - Tips voor leesplezier

Op de weektaak
De speurhondenopdracht bestaat uit de laatste stappen van de onderzoekscyclus (zie de 

stappen 4 tot en met 7 van het werkblad). Hiervoor zijn apparaten met internet nodig, 

zodat de leerlingen online informatie kunnen zoeken. Ons advies is om deze opdracht op 

de weektaak te zetten. Leerlingen kunnen dan in hun eigen tempo een onderzoek doen 

naar aanleiding van de podcast. 

Let op: het is wel belangrijk dat de luistervinkopdracht ter voorbereiding op de 

speurhondenopdracht klassikaal wordt gedaan. 

Tijd over in de les?
Heb je meer tijd in de les om te besteden aan deze lesbrief? Dan kun je de 

duizendpootopdrachten doen. Dit zijn opdrachten over leesplezier die we in creatieve 

werkvormen hebben gegoten. Je hebt er minimaal 15 minuten voor nodig. 

Heb je de ruimte om twee lessen aan deze lesbrief te besteden? Dan kun je ervoor 

kiezen om het onderzoek (de speurhondenopdracht) niet op de weektaak te zetten, maar 

om hier klassikaal mee aan de slag te gaan. Als docent kun je de leerlingen dan coachen 

in het onderzoeksproces. Besteed hier minimaal 40 minuten aan.

Opdrachten overzicht

Voor alle leerlingen is er een werkblad met daarop 7 stappen. De 

stappen zijn verdeeld over de opdrachten 1 en 2.. 

Opdracht 1 de luistervinkopdracht: maken de leerlingen op hun 

werkblad stap 1 tot en met 3. 

Opdracht 2 de speurhondenopdracht: maken de leerlingen op 

hun werkblad de stappen 4 tot en met 7. 

Opdracht 3 de leesbeestenopdracht: gaan de leerlingen 

nog meer boeken ontdekken en in de bonusopdrachten 

(duizendpootopdrachten) gaan de leerlingen creatief aan de slag 

met boeken en verhalen.

https://www.cubiss.nl/
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1) Luistervinkopdrachten
Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Tosca Menten weten. Wie 

kent haar en heeft ook boeken van haar gelezen? Kennen ze misschien de boeken van 

Dummie de Mumie? Laat de leerlingen over deze boeken vertellen. Hoeveel boeken heeft 

zij geschreven? En in welke talen verschenen zijn boeken? Toon op het digibord de website 

van Tosca Menten. Nu is het tijd om de podcast te beluisteren. Voor alle leerlingen is er een 

werkblad dat ze kunnen invullen. Beluister de interviews met de klas vanaf 0:30 min.

In de podcast heeft Tosca Menten het natuurlijk over Dummie de Mummie. Vertel de 

leerlingen dat Dummie oorspronkelijk uit Egypte komt. Hij leefde duizenden jaren geleden 

als prins in dat land. De leerlingen gaan daarom aan de slag met het thema ‘Oude Egypte’ 

om meer te leren over die tijd. Doorloop de eerste drie stappen op het werkblad en 

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

2) Speurhondopdrachten
Bespreek met de leerlingen welke drie onderwerpen zij hebben omcirkeld bij stap 

3 op het werkblad. Laat de leerlingen één onderwerp kiezen over het oude Egypte 

waar zij meer over willen weten. Doorloop daarna stap 4 tot en met 7. Hieronder 

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

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

• Tombe

• Farao

• Toetanchamon

• Piramides

• Mummies

INHOUD PODCAST

• 00:00 min. - Intro Leesbeesten & Luistervinken

• 00:30 min. - Interview Tosca Menten

• 16:16 min. - Op tijdreis in de bibliotheek

• 18:55 min. - Karlijn Stoffels - Nederland Leest junior

• 27:01 min. - BoekenCast Top 5

• 33:49 min. - Afsluiting Leesbeesten & Luistervinken

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


PRAATTIP VOOR THUIS
Tjakkie en Jacob uit Dwars door de storm maakten 
keuzes waar hun ouders het niet mee eens waren. 
Leerlingen kunnen aan hun ouders vragen of hun 
ouders (opa en oma) het altijd eens waren met 
hun keuzes van bijvoorbeeld opleiding, muziek 
of kleding. En hoe zit het met de keuzes van de 
leerlingen? Zijn hun ouders het daar altijd mee 
eens?

1) In de maand november staat Dwars door de storm centraal in de leescampagne 
Nederland Leest junior. In de podcast vertelt Karlijn Stoffels daarover. Het boek speelt 
zich af in 1953 in Groningen. Lesmateriaal bij dit boek is te downloaden via de site. In 
de eerste les worden leerlingen aangezet tot lezen en meer laten ontdekken over dit 
stukje geschiedenis (Nederlands Indië, woonoorden). In het tweede deel gaan ze met 
het boek als uitgangspunt op zoek naar hun eigen geschiedenis. Misschien heeft jouw 
school het boekenpakket van Nederland Leest junior besteld? Het boek is ook (voor) 
te lezen met de online Bibliotheek-app. Introduceer het boek met de video, waarin 
de twee schrijfsters vertellen hoe het boek tot stand is gekomen en ze beelden laten 
zien van Finsterwolde en de Molukken. In de canonvannederland zijn in het venster 
Indonesië 1945-1949 filmpjes en een vensterles te vinden. 

2). Luister daarna naar de boekentips vanaf 27:01 
min. in de podcast. Laat de boekomslagen op het 
digibord zien. Lees een fragment uit de boeken 
voor en laat de leerlingen raden bij welk boek het 
fragment hoort. 

3) Leesbeestopdrachten

TIP!
Maak via mentimeter.com (type: image choice) gemakkelijk 
een poll. Zet deze wel even van tevoren klaar. Je kunt de 
boekomslagen als plaatjes gebruiken. De leerlingen kunnen 
dan via hun telefoon of laptop (die zijn hier dus wel voor 
nodig) een keuze maken voor het hen meest aansprekende 
boek. 

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 deze les?
• Wat heb je 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?
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Tip: voorleesfragmenten van de boeken staan op bol.com bij ‘inkijkexemplaar’. 
Welke boeken spreken de leerlingen het meest aan? Houd een stemming in de 
klas. 

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
https://www.nederlandleest.nl/junior/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/online-bibliotheek-app.html
https://www.canonvannederland.nl/nl/indonesie
https://www.canonvannederland.nl/nl/indonesie
https://www.mentimeter.com/


4) Duizendpootopdrachten
Naar aanleiding van Dwars door de storm kunnen leerlingen aan de slag met het maken van een 
eigen canon, een canon van de klas (wat is er in dit schooljaar gebeurd?), of de canon van het 
boek over Tjakkie en Jacob. Verzamel met de klas onderwerpen, informatie en afbeeldingen en 
maak samen met de leerlingen deze canon. Maak een account voor de groep of laat de leerlingen 
een eigen account maken.

• Luister naar de podcasts van Tosca Menten: Het Fragment of Kinderboekenherrie.
• Leerlingen kiezen uit de website van Tosca Menten een boek en maken van de titel 

een rebus. Natuurlijk gaan ze ook elkaars rebussen oplossen.

TIPS VOOR LEERKRACHTEN
• De Grote Vriendelijke Podcast
• Humorboeken op Jeugdbibliotheek.nl
• Kwestie van Lezen van Stichting Lezen
• Canonvannederland.nl
• Leesbevordering in de klas.nl
• Recensies jeugdboeken: jaapleest.nl
• Neem contact op met de lees-mediaconsulent van jouw bibliotheek 

en informeer naar mogelijkheden bij deze podcast.
• Mediawijsheid.nl: voor o.a. meer informatie over 

informatievaardigheden
• Kijk op kinderpodcasts.nl voor meer leuke podcasts
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WIST JE DAT je ook naar boeken kunt luisteren? In de online 

Bibliotheek-app vind je niet alleen historische jeugdboeken 

om te lezen maar ook om te luisteren. Tip: zet de app op je 

telefoon of iPad en laat de leerlingen een luisterfragment uit 

een van de boeken van Tosca Menten horen of uit Dwars door 

de storm. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/27455/mijn-canon
https://toscamenten.nl/kinderboekenpodcast/
https://toscamenten.nl/boeken/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/humor.html
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/reeks/kwestie-van-lezen
http://Canonvannederland.nl
https://leesbevorderingindeklas.nl/
https://jaapleest.nl/
http://Mediawijsheid.nl
https://kinderpodcasts.nl/
http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl


LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

L E S B R I E F !

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 vanuit onderwijs beredeneerd content creëert, 
bekritiseert en corrigeert door mét kinderen radio en podcasts te maken.. 
 
Waarom deze podcastserie?
De leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen daalt en dat heeft invloed op de 
leesvaardigheid. Kinderen die onvoldoende lezen lopen kans om als volwassene laaggeletterd 
te zijn. Die trend moeten we zien te keren. Lezen en praten over boeken en verhalen is niet 
alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. En al helemaal als je dat als kind kan doen 
met je favoriete kinderboekenschrijver. Een goed voorbeeld doet goed volgen, want lezen leer 
je door voorgelezen te worden en door zelf te lezen.

Leesplezier
“Ieder kind een lezer! Dat is een uitdaging voor het onderwijs en haar partners zoals 
bibliotheken om samen dit doel te bereiken. Lezen is essentieel voor leren op school. Want 
wie -met plezier- kan lezen, kan de hele wereld aan en doet mee in onze steeds meer 
geletterde en multimediale maatschappij. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis 
verwerven en zich goed ontwikkelen. Als een kind met plezier een boek heeft gelezen, zal het 
daarna sneller een nieuw boek pakken. Meer lezen -met plezier-, betekent beter zijn in taal. 
Dat ieder kind een lezer wordt!

Werken aan taal en media
Deze podcast gaat over lezen, maar leerlingen werken ook 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.

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 metTosca Menten 

KinderBoekenCast - top 5
5 tips van de Pabo Voorleeskampioen 2018:

1 - Spijkerzwijgen
 Simon van der Geest 
2 - Ottilie en de drochtenjagers 

 Rhiannon Williams 
 3 - De maan-zaak  
 Stuart Gibbs 
 4 - Mijn moeder is een gorilla 

 Frida Nillson 
 5 - Piraten van de IJszee
  Frida Nillson

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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Oude Egypte

LUISTERVINKOPDRACHTEN

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


Stap 4: Kiezen - Kies één van de omcirkelde woorden. Kun je hier afbeeldingen over vinden?

Stap 5: Brongebruik - Welke bronnen ga je daarvoor gebruiken?

Stap 6: Afbeeldingen zoeken - Zoek 2 tot 4 afbeeldingen op via de bronnen die je bij stap 5 
gekozen hebt.

Stap 7: Laten zien – Laat zien welke afbeeldingen je gevonden hebt. Print de afbeeldingen uit en 
plak ze hieronder.
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SPEURHONDOPDRACHTEN

Je kunt afbeeldingen kopiëren en plakken 

met de computer.

Stap 1: Klik met je rechtermuisknop op een 

plaatje.
Stap 2: Kies voor ‘kopieren’ met je 

linkermuisknop. 

Stap 3: Ga naar Word 

Stap 4: Klik met je rechtermuisknop op 

‘plakken’ 

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

