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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. 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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1) Luistervinkopdrachten

Introduceer de podcast met de vraag wat de leerlingen van Paul van Loon weten. Wie
kent Paul van Loon en heeft ook boeken van hem gelezen? Laat de leerlingen over deze boeken
vertellen. Toon op het digibord eventueel de website van Paul van Loon. Nu is het tijd
om het interview met Paul te beluisteren. Voor alle leerlingen is er een werkblad dat ze
kunnen invullen. Beluister het eerste deel van het interview met de klas vanaf 9:00 min.
tot 17:25 min. Doorloop de eerste drie stappen op het werkblad en bespreek daarna de
antwoorden in tweetallen of met de hele groep. Beluister eventueel nog het tweede deel
van het interview vanaf 19:24 min.

2) Speurhondopdrachten

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.
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3) Leesbeestopdrachten

Hebben de leerlingen na het beluisteren van de podcast nog meer zin in griezelen? Laat op
het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en bespreek kort de boeken. Zijn er in de
schoolbibliotheek boeken over Paul van Loon? Stuur twee leerlingen op pad en laat ze een
tentoonstelling maken van de boeken en bijpassende attributen. Luister daarna naar de
boekentips vanaf 25:33 min. in de podcast en laat de verschillende boekomslagen op het digibord
zien. Een boekomslag kan leerlingen nog meer over de streep trekken om het boek te kiezen.

4) Duizenpootopdrachten

Ga na het luisteren eventueel aan de slag met een van de aanvullende opdrachten.
• Welk personage uit de boeken van de schrijver zou je willen zijn? Maak een
tekening en schrijf eronder waarom je dit personage wilt zijn.
• Maak in kleine groepjes een hoorspel van een spannende scène uit een boek van
Paul van Loon.
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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 mediaeducatieplatform 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 opnieuw een boek pakken. Meer lezen -met plezier-, betekent beter zijn in taal.
Het uiteindelijke doel? 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
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KinderBoekenCast - top 5
1 - De wilde robot

Peter Brown
2 - Drama Queen
Derk Visser
in de jungle
3 - Het werkstuk of hoe ik verdween
Simon van der Geest
naar Paulie Fink
zoek
4 - Op
Ali Benjamin
afscheid?
5 - Alles wat was. Hoe ga je om met
Stine Jensen
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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.

Podcast me
t
Paul van Lo
on

Stap 3: Omcirkel in de woordspin 3 dingen die je interessant vindt en waar je meer
over wilt weten.
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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.
Stap 7: Schrijf op welke informatie je hebt gevonden.

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