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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.
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Op de weektaak
De speurhondenopdracht bestaat uit de laatste stappen van de onderzoekscyclus (zie de
stappen 4 tot en met 8 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

De
Voor alle leerlingen is er een werkblad met daarop 8 stappen.
stappen zijn verdeeld over de opdrachten 1 en 2..
hun
Opdracht 1 de luistervinkopdracht: maken de leerlingen op
werkblad stap 1 tot en met 3.
op
Opdracht 2 de speurhondenopdracht: maken de leerlingen
hun werkblad de stappen 4 tot en met 8.
Opdracht 3 de leesbeestenopdracht: gaan de leerlingen

nog meer boeken ontdekken en in de bonusopdrachten
slag
(duizendpootopdrachten) gaan de leerlingen creatief aan de
met boeken en verhalen.
de
Opdracht 4, de huismusopdracht: gaan leerlingen thuis of in
vrije tijd in de les aan de slag met creatieve opdrachten.
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1) Luistervinkopdracht

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Pieter Koolwijk weten. Wie kent
deze schrijver? Toon op het digibord de website van Pieter Koolwijk en laat de boeken zien
die hij heeft geschreven. Wie heeft er een boek van hem gelezen? Welk boek zouden ze
willen lezen als ze naar de verschillende boekomslagen kijken? De leerlingen kunnen na
het beluisteren van de podcast ook nog de filmpjes van Pieter bekijken. Luister samen met
de leerlingen naar de podcast en laat hen het werkblad invullen. Doorloop de eerste drie
stappen op het werkblad en bespreek daarna de antwoorden in tweetallen of met de hele
groep.

2) Speurhondopdracht

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 die je kunt aandragen aan de leerlingen die niet op gang komen
bij het kiezen van een onderwerp dat ze willen onderzoeken.

INHOUD PODCAST
•
•
•
•
•
•

Luistervinken
00:00 min. - Intro Leesbeesten &
lwijk
00:53 min. - Interview Pieter Koo
Song van het Leesteam
16:27 min. - In gesprek met Xiao
Linde Faas
20:22 min. - Interview illustrator
27:17 min. - BoekenCast Top 5
n & Luistervinken
35:25 min. - Afsluiting Leesbeeste

•

Fantasieboeken

•

Dagdromen

•

Schoolschrijver

•

ADHD

•

Denkbeeldig vriendje

•

Rotterdam
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3) Leesbeestopdrachten

1) Leesconsulent Dennis vertelt in de BoekenCast top 5 dat hij op scholen leerlingen
enthousiast voor boeken maakt met een ‘boekenproeverij’ waar hij de leerlingen van
verschillende boeken laat proeven. Laat leerlingen in groepen zelf een boekenproeverij
organiseren met bijvoorbeeld fantasieboeken: een gedekte tafel vol boeken waarover
zij aan de hand van een menukaart (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) vertellen
waar zij enthousiast over zijn.

TIP!
2) Pieter Koolwijk vertelt in de podcast over Gozert die,
hoewel dat nergens echt benoemd wordt, ADHD heeft.
Lezen over iemand die anders is geeft herkenning als
je zelf ook zo bent of als iemand in jouw omgeving wat
anders in het leven staat. Dat geldt ook voor ziekte. De
website leesjebeter.nl helpt om het juiste jeugdboek
te vinden voor iedereen die ziek is of iemand in zijn
omgeving heeft die lijdt aan een bepaalde aandoening.
Laat de website eens zien op het digibord. Waarover
zouden de leerlingen eens een boek willen lezen? Zijn er
in de schoolbibliotheek ook boeken te vinden over anders
zijn?

In de filmpjes Vertel eens, Boekencircuit en Boekenkring laten
leerkrachten zien hoe zij hun leerlingen enthousiast maken
voor lezen.

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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4) Duizendpootopdracht
In het interview met Xiao Song vertelt hij dat hij als onderdeel van het Leesteam Instagram posts
maakt voor het account van de Kinderboekenweek als promotie. Zet het Instagram account van
de Kinderboekenweek aan op het digibord en kijk samen met de klas naar de Instagram posts.
Neem een aantal posts met ze door en bespreek wat er allemaal bij zo’n post komt kijken. Denk
hierbij aan een ontwerp, een kader, een quote, een stukje tekst, hashtags, enzovoorts.

Nu de kinderen weten wat er allemaal komt kijken
bij het maken van een Instagram post, kunnen ze
zelf aan de slag gaan. Dit kan digitaal of op papier.
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maakt, zodat er van alle gemaakte posts een
slinger gemaakt kan worden. De slinger kan dan
in de klas of in de gang worden opgehangen.
Zo laat je zien dat de klas een echte leesklas
is. De kinderen kunnen een post maken over
verschillende dingen zoals: hun favoriete boek,
hun favoriete genre, waar ze het liefst lezen, wat ze het leukst vinden aan lezen en nog veel meer. De tekst en
hashtags bij de bijhorende Instagram kunnen los op een ander papier worden geschreven of op de achterkant
van de vierkantjes.
Deze opdracht kan natuurlijk ook worden meegegeven als thuisopdracht.

5) Huismusopdracht

TIPS VOOR LEERKRACHTEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Grote Vriendelijke Podcast
Geschiedenisverhalen op Jeugdbibliotheek.nl
Boekenzoeker.be
Kinderboeken.nl
Leesbevordering in de klas.nl
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 en Luistervinken

In de podcast hoor je Linde Faas.
Linde heeft Gozert getekend en dus
ook ontworpen. Maar hoe zouden de
fantasievriendjes van de kinderen
in de klas eruitzien? Laat ze thuis of
in de vrije tijd in de klas hun eigen
fantasievriendje tekenen. Hoe ziet ‘ie
eruit? Hoe heet ‘ie? Is het een mens
of een dier of misschien wel iets heel
anders? Alles kan!
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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
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KinderBoekenCast - top 5

Uit de podca
st met
Pieter Koolw
ijk

73

5 tips van Dennis Termorshuizen van Huis
1 - Dissus

Simon van der Geest
zand
2 - Laat een boodschap achter in het
Bibi Dumon Tak
3 - Meneer Jules of het einde van alles
Herman van de Wijdeven
4 - Een aap op de wc
Joukje Akveld
klimmen
5 - Een mooie dag om in een boom te
Jaco Jacobs
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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.

Pieter
Koolwijk

Stap 3: Omcirkel in de woordspin 3 dingen die je interessant vindt en waar je meer
over wilt weten.

WERKBLAD
SPEURHONDOPDRACHTEN
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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?

de top 5
Welk boek uit
wil jij lezen?
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