
AANBOD EDUCATIEPRODUCTEN

Vve & groep 1-2 | Voorleesdagenpakket Nationale Voorleesdagen 2019 | voor in de bibliotheek

Ook dit jaar weer ontwikkelt Cubiss het voorleesdagenpakket voor de Nationale Voorleesdagen. Een com-

pleet pakket waarmee het groepsbezoek van kleuters aan de bibliotheek tot een feest gemaakt wordt. 

Met een handleiding voor het bibliotheekbezoek van de kleuters, suggesties voor materialen om de 

ruimte aan te kleden en materialen waarmee de peuters en kleuters zelf aan de slag kunnen. En na-

tuurlijk met een vrolijk liedje om op te dansen en te bewegen. Levering: november. Prijs NTB

Groep 1-2 | Kiek Kleuters | voor in de klas

Wat zie je? En is dat wat je ziet de waarheid? Kiek kleuters gaat over mediawijsheid en laat kleuters aan 

de slag gaan met beeld. Ze praten over wat ze zien, vertellen verhalen bij foto’s, maken kennis met 

beeldbewerking en gaan met diverse fotomaterialen op ontdekkingstocht. Ontdekken dat beelden 

beïnvloed kunnen worden, door anderen, maar zeker ook door zichzelf. Spelenderwijs leren ze dat 

het van belang is om kritisch te kijken naar beelden. Prijs € 189

Groep 1, 2 en 3 | Mediagroeiboekje | voor in de klas & voor in de bibliotheek

De allerkleinsten weten hun weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Maar, mediavaardig 

maakt nog niet mediawijs. Hoe leer je je kinderen mediawijs gedrag aan? En wat kun je ze nu al leren 

over het omgaan met media. Rondom de Media Ukkie Dagen is het MediaGroeiBoekje ontwikkeld. Een 

dagboekje waarin ouders alle mooie momenten van hun kind kunnen vastleggen rondom taal- en 

mediagebruik. Een boekje vol met tips en ook prima te gebruiken na de campagneweek van de Media 

Ukkie Dagen. Prijs € 50

Groep 3 | Mijn kind leert lezen – folder voor ouders - UPDATE! | voor in de klas en de bibliotheek

Leesopvoeding voor ouders! Een prettig leesbare folder waarin ouders op weg worden geholpen om 

een (voor)leesboek uit te zoeken voor hun kind. Met een uitleg van de niveauaanduidingen in de  

bibliotheek en veel aansprekende voorbeelden. De folder is bedoeld voor leesconsulenten, lees- 

coördinatoren en leerkrachten, om aan het kind mee te geven naar huis. De folder is helemaal in een 

nieuw jasje gestoken. Prijs NTB

Van vve t/m onderbouw vo | NIEUW! Lessenreeks MAAKfabriek 
voor in de klas en de bibliotheek 

Een 3D-ontwerp maken, zelf robots bouwen, een stop motion filmpje maken, programmeren; in 

onze digitale wereld zijn maakvaardigheden belangrijker dan ooit. En ook lezen is voor leerlingen 

een belangrijke manier om te leren. In deze lessenreeks versterken ‘taal’ en ‘maken’ elkaar op een 

speelse manier. Leerlingen doorlopen zelf verschillende fases van het maakproces: van vraag via 

ontwerp naar productie. Momenteel zijn de volgende lespakketten beschikbaar: 

1. MAAKplaats (vroeg- en voorschoolse educatie, groepsbezoek bibliotheek)

2. StadsLab (groep 6 - po) 

3. Cardboard Game (groep 7 - po)

4. Bouwbeesten (groep 8 - po)

5. Living Cardboard (1e en 2e klas - vo)

Momenteel zijn de volgende lespakketten beschikbaar: 

1. MAAKplaats (vroeg- en voorschoolse educatie)

2. StadsLab (groep 6 - po)

3. Cardboard Game (groep 7 - po)

4. Bouwbeesten (groep 8 - po)

5. Living Cardboard (1e en 2e klas - vo) 

Bouwbeesten: 

In dit lespakket voor groep 8 van het primair onderwijs 

leren leerlingen meer over de werking van wind en

gaan ze aan de hand van kunst en poëzie over het thema 

wind aan de slag om hun eigen Bouwbeest te maken. 

Met behulp van alledaagse materialen bouwen leerlingen 

vervolgens hun eigen beest dat zich kan voortbewegen 

door de wind. Afsluitend is er een Bouwbeesten-battle. Hierin 

nemen de zelfgemaakte creaties het tegen elkaar op en wint 

het beest dat door middel van wind de grootste afstand aflegt. 

In dit lespakket worden de onderstaande 

competenties ontwikkeld:

VORMGEVING

Studio Droombeeld legt in de vormgeving van deze lessen-

reeks met een combinatie van strakke geometrische vormen 

en speelse handgetekende en grafische onderdelen een 

directe link met ‘bouwen’ en ‘ontwerpen’. Daarnaast is het 

samenspel tussen maken en lezen terug te zien in de vormen 

van de letters. Waar het ene lettertype ruimtelijk in elkaar is 

‘gebouwd’, bestaat het andere lettertype juist uit abstracte 

vlakken, lijnen en vormen. Met dit contrast van vlak/lijn, plat/

ruimtelijk, strak/speels, af/onaf, voor/achterkant, hopen we 

jou en je leerlingen extra nieuwsgierig te maken en uit te 

dagen om samen te gaan onderzoeken, lezen, schetsen, 

schrijven, ontwerpen en bouwen.

VAN WERKBLAD TOT VIDEO’S

In deze lessenreeks wordt gebruik gemaakt van voetnoten 

in de tekst die verwijzen naar interessante websites en/

of online filmpjes. De url-links waar in de voetnoten naar 

wordt verwezen zijn te vinden op:

www.cubiss.nl/stadslab

www.cubiss.nl/cardboardgame

www.cubiss.nl/bouwbeesten

www.cubiss.nl/maakplaats

www.cubiss.nl/living-cardboard

POSTER MAKERSMAKEN

In elk lespakket vind je een vrolijke poster van makers-

maken.nl. Hierop staan de vijftig tools die leerlingen 

volgens de makers moeten kennen voor hun 12e 

verjaardag. Deze tools worden afgebeeld met een plaatje 

met daaronder de naam van de tool. Voorbeelden zijn een 

zaag, een naaimachine, een decoupeerzaag, een zakmes, 

een grote pan, een schaar en een 3D printer. De poster is 

op A2 formaat en kun je bestellen of gratis downloaden.

DOEL VAN DE LESSENREEKS

In deze lessenreeks doorlopen leerlingen zelf verschillende 

fases van het maakproces: van vraag via ontwerp naar 

productie. De heldere, praktische opdrachten die de leerlingen 

maken, sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. 

De lessenreeks draagt bij aan verschillende kerndoelen maar 

vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ 

en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige 

verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren 

ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen 

voor technische problemen. 

21e EEUWSE VAARDIGHEDEN

De leerlingen werken tijdens de lessen ook aan 21e

eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen 

nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij 

van de toekomst. Kennisnet en SLO ontwikkelden een model 

waarin deze vaardigheden zijn gepresenteerd (zie afbeelding).  

OPZET

Elk lespakket bestaat uit een inleiding op het onderwerp en 

de les, indicatie van de lesduur, benodigdheden, voorbereiding 

voor de docent, uitwerking van de les, evaluatie en een 

aantal tips. 
MEER WETEN?

Neem contact op met de webshop 

van Cubiss via webshop@cubiss.nl.
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https://www.cubiss.nl/voorleesdagenpakket-nationale-voorleesdagen-2019
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/kiek-kleuters
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/mediagroeiboekje-op-is-op-actie
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/folders-eerste-leesboekjes
https://www.cubiss.nl/maakplaats-0
https://www.cubiss.nl/stadslab-0
https://www.cubiss.nl/cardboard-game
https://www.cubiss.nl/bouwbeesten-0
https://www.cubiss.nl/Living%20Cardboard-0


Groep 6 | La Bocca della Verità (vernieuwd werkboekje) | voor in de klas

La Bocca della Verità is een succesvol leesbevorderingsproduct voor kinderen uit groep 6. Centraal 

staat ‘de mond van de waarheid’ die een rol speelt in ‘het geheim van de afgebeten vingers’ van  

Rindert Kromhout. In 2017 schreef Kromhout het vervolg, ‘Het geheim van de gillende geraamtes’. 

Voor Cubiss aanleiding om ook het werkboekje een update te geven. Prijs NTB

Groep 6, 7 en 8 | NIEUW! Lessenreeks Informatievaardigheden po | voor in de klas  

In een wereld vol nepnieuws, filterbubbles en social media is het goed kunnen vinden, verwerken en 

delen van informatie niet vanzelfsprekend. Hoe ga je hier als school mee om? Met de Lessenreeks In-

formatievaardigheden po draag je bij aan de ontwikkeling van bewuste, kritische en actieve leerlingen 

die voorbereid zijn op onze mediarijke samenleving. Voor groep 6, 7 en 8, met voor iedere groep drie 

lessen. De eerste les is gericht op ‘vinden’, les twee op ‘verwerken’ en de derde op ‘delen’. Prijs NTB

Groep 6, 7 en 8 | NIEUW! Tijdjagers | voor in de klas en de bibliotheek

Een leesbevorderingsspel rondom de historische jeugdboeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Op 

een dag wordt er een geheimzinnige tijdcapsule in de klas bezorgd, met een versleutelde boodschap 

van de Schrijvers van de Ronde Tafel. De klas moet onder grote tijdsdruk de inhoud van de bood-

schap achterhalen. Lezen, 21e-eeuwse vaardigheden en kennis van de tijdvakken zijn nodig om deze 

opdracht tot een goed einde te brengen. Met spannende spelvormen. Zenuwslopend! Prijs € 185

Groep 7 en 8 | Schrijver op bezoek - UPDATE! | voor in de klas en de bibliotheek

Wat is dat bijzonder, een echte schrijver in de klas. Zo’n schrijversbezoek maakt nog meer indruk met 

de voorpret en de voorbereiding van het werkboekje Schrijver op bezoek. In het werkboekje is ruimte 

voor leeservaringen, vragen en voor informatie over de schrijver en diens boeken. Deze Cubiss-klas-

sieker is onlangs voorzien van een fris eigentijds jasje. Een handleiding voor het onderwijs en voor de 

bibliotheek zijn inbegrepen. Prijs NTB

Meer educatieve producten en informatie kun je vinden op www.cubiss.nl/webshop.

Groep 3, 4 en 5 | Ik maak een prentenboek | voor in de klas & voor in de bibliotheek

Maak kennis met de tandarts Soezie, de oververmoeide draak Dries en tuinman Jan. Voeg een sche-

merlamp, een tandenborstel en een pan toe. Mix al deze ingrediënten door elkaar en voilà je hebt een 

prentenboek. In vijf lessen van vijftig minuten maken leerlingen van groep 3, 4 en 5 aan de hand van een 

werkboek stapsgewijs hun eigen prentenboek. Dit lees- en schrijfbevorderingsproduct laat zich uitste-

kend combineren met een bibliotheekbezoek of een klassenbezoek van een illustrator. Prijs € 189,95

Groep 6 | MondriMaan | voor in de klas & voor in de bibliotheek

Professor Jones neemt leerlingen van groep 6 mee op zijn avontuurlijke reis met de MondriMaan raket. 

Drie digibordlessen met vlogs van de professor vol aanwijzingen, opdrachten en boekentips zorgen 

voor veel leesplezier. Dit leesbevorderingsproject sluit ook aan bij cultuureducatie én bij 21e-eeuwse 

vaardigheden omdat o.a. digitale geletterdheid, creativiteit en samenwerking onder de aandacht ko-

men. Prijs € 294,95

www.cubiss.nl/webshop

https://www.cubiss.nl/webshop/producten/La%20Bocca%20della%20Verit%C3%A0
https://www.cubiss.nl/lessenreeks-informatievaardigheden-po
https://www.cubiss.nl/lessenreeks-informatievaardigheden-po
https://www.cubiss.nl/tijdjagers
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/Schrijver%20op%20bezoek
http://www.cubiss.nl/webshop
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/ik-maak-een-prentenboek
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/mondrimaan
http://www.cubiss.nl/webshop

