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Inleiding
In het leesbevorderingsprogramma Rode Draad is het stimuleren van leesplezier een
belangrijk doel. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en gaan doordat zij
meer lezen sneller vooruit in technisch en begrijpend lezen. Uit internationaal en
nationaal onderzoek blijkt dat de invloed van lezen op mondelinge taal (woordenschat),
begrijpend lezen, algemene prestatie-indicatoren, technische leesvaardigheid en spelling
groot is. Met Rode Draad maken leerlingen in acht basisschooljaren kennis met
prentenboeken, tekstsoorten, genres en schrijvers. Ze leren boeken kiezen, beoordelen
en waarderen. In groep 6 ligt het accent op ‘boeken lezen’ en ‘het beoordelen en
waarderen van boeken’. Leerlingen in deze groep kunnen meestal goed lezen, maar het
blijven oefenen blijft belangrijk. Met het project La Bocca della Verità stimuleert u het vrij
lezen. Vrij lezen helpt voor het consolideren, verdiepen en verwerven van woordkennis.
Kinderen die gemiddeld een kwartier per dag lezen kunnen hun woordenschat uitbreiden
met 1000 woorden per jaar. Met het project maken we leerlingen bewust van de manier
waarop zij boeken kiezen. Leerlingen worden gestimuleerd om de gekozen boeken te
lezen. Door deze leeservaring zijn ze in staat hun eigen smaak te ontwikkelen. Het
waarderen en beoordelen van boeken is een onderdeel van de cirkel die hoort bij het
lezen van boeken. In het project La Bocca della Verità hebben we een duidelijke rol voor
de leerkracht weggelegd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat leerkrachten een enorme
invloed kunnen hebben op de hoeveelheid lezen in de vrije tijd.
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1.

Leerdoelen, Referentiekader en Kerndoelen
Leerdoelen La Bocca della Verità
- Leerling leest minimaal één boek en maximaal tien boeken gedurende de
lessenreeks.
- Leerling neemt deel aan het klassikale gesprek over de gelezen boeken.
- Leerlingen formuleren meningen over de gelezen boeken.
Referentiekader Nederlandse Taal
Met dit project werken de leerlingen ook aan het bereiken van de referentieniveaus Lezen
voor groep 8, zoals deze staan beschreven in Leerstoflijnen lezen beschreven
(SLO, 2011):
- Leerlingen komen in aanraking met een leesomgeving.
- Leerlingen werken aan een leestaak: lezen van fictie en het delen van leeservaringen.
- Leerlingen komen in aanraking met verschillende onderwerpen in boeken.
- Leerlingen komen in aanraking met verschillende kenmerken van verhalen zoals
verhaalstructuur en perspectief, personages en woordgebruik.
- Leerlingen ontwikkelen een waardering voor verhalende teksten en leren de
waardering te formuleren.
- Leerlingen leren bronnen te gebruiken die met jeugdliteratuur te maken hebben, zoals
sites over kinderboeken.
Kerndoelen
Het project La Bocca della Verità sluit aan bij de Kerndoelen basisonderwijs (2006):
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.
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2.

Project La Bocca della Verità

2.1

Pakket La Bocca della Verità
De school ontvangt van de bibliotheek een pakket met de volgende materialen:
- Collectie boeken met 4 x 10 titels.
- Handleiding onderwijs.
- Replica La Bocca della Verità.
- 30 ex van het Scritto della Verità;.
- Boek Het geheim van de afgebeten vingers van Rindert Kromhout (Leopold, 2011).
- 2x poster Uit de Mond van de Waarheid. De bibliotheek kan deze posters downloaden
op de productpagina La Bocca dellaVerità bij ‘gerelateerde bestanden’.
- Optioneel: download bij ‘gerelateerde bestanden’ het document Introductie van 10
leesboeken´. Deze suggesties voor het introduceren van boeken zijn ook als bijlage
opgenomen in de Handleiding onderwijs. Aanvullingen op productpagina La Bocca
dellaVerità. U kunt de pagina’s, 10 x A4, lamineren en toevoegen aan het pakket. Als
u voor de collectie andere boeken wilt kiezen dan is het in ieder geval nodig om deze
pagina’s te printen en toe te voegen. Zie ook 2.3 Boekencollectie.
Met het project La Bocca della Verità worden leerlingen uitgedaagd om hun leesvoorkeur
aan te geven. Met dit project zullen kinderen ervaren dat een boek dat op het eerste
gezicht heel leuk lijkt niet altijd voldoet aan je smaak en andersom. Klassikaal worden de
tien boeken gepresenteerd en leerlingen geven in een top drie hun leesvoorkeur aan. De
eerste keer gebeurt dit op grond van het uiterlijk van de boeken. De stemming (ranking)
gebeurt in het diepste geheim op stembriefjes uit het Scritto della Verita. Om de magie te
vergroten is geheimhouding verplicht en worden de stembriefjes verzameld in dé
leugendetector uit de oudheid de ‘Mond van de Waarheid’ of wel La Bocca della Verità.
Na het lezen van de boeken geven de leerlingen opnieuw een top drie van hun keuze
aan. Klassikaal wordt besproken of de verwachting klopt met de uiteindelijke beoordeling.
In het Scritto della Verità maken leerlingen opdrachten die hen mediavaardiger maken.
Ze leren websites en andere hulpmiddelen kennen waar ze terecht kunnen voor het
kiezen en beoordelen van boeken.

2.2

Opzet project La Bocca della Verità
Het leesbevorderingsproject La Bocca della Verità duurt vijf weken. De lessenreeks
bestaat uit de volgende fasen:
Week 1:
Introductie project La Bocca della Verità
Stemronde 1: stemmen naar aanleiding eerste indruk van de boeken
Introductie 10 boeken
Voorlezen: Het geheim van de afgebeten vingers
Week 2, 3 en 4: Leerlingen lezen dagelijks 15 minuten in de boeken van hun keuze
Invullen werkschrift Scritto della Verità
Week 5:
Stemronde 2: stemmen op de boeken die zijn gelezen
Recensie schrijven op www.boekenzoeker.org
Gesprek over stemronde 2
Boekenquiz
Rap maken
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De uitslag van zowel stemronde 1 en 2 wordt genoteerd op een poster. Er zijn
verschillende versies. De uitslag komt uit de mond van de waarheid. De posters kunt u
downloaden van de productpagina La Bocca della Verità. Afdrukken op A3 verdient de
voorkeur.
Poster 1: Er valt niet niets te lachen, Stilton / Toen mijn vader een struik werd / Vuur /
Schiet niet op mijn olifant / Met je hoofd boven water / De spokenjagers in groot gevaar /
Mees Kees en de sponsorloop / Floor is smoor / Dummie de mummie en de tombe van
Achnetoet / De flat van Fatima
Poster 2 (2014): Fantasia VIII / Toen mijn vader een struik werd / Vuur / Ik en de rovers /
Met je hoofd boven water / De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen / De roze
rapper / Floor is smoor / Dumie de mummie en de tombe van Achnetoet / De flat van
Fatima
2.3

Boekencollectie
In het project La Bocca della Verità gaat het uiteraard om veel lezen en om dat wat
gelezen is te waarderen. Dat gaat bijna vanzelf als er ook leuke boeken in de klas zijn.
De collectie bestaat uit tien titels die in viervoud zijn opgenomen in de collectie. De tien
titels worden in twee lessen geïntroduceerd. Suggesties voor deze introducties zijn in de
Handleiding Onderwijs beschreven. Aanvullingen zijn te downloaden via de
productpagina van La Bocca della Verità. Bij deze introducties kan de leerkracht gebruik
maken van filmpjes, foto’s en webpagina’s op het internet.
Kerntitels
Tortuga, O.
Leeuwen, J. van
Kranendonk, A.
Van Praag. A. van
Samson. G.
Funke, C.
Oldenhave, M.
Hoffman, M.
Menten, T.
Schotveld, J.

Er valt niets te lachen, Stilton (De Wakkere Muis, 2010)
Toen mijn vader een struik werd (Querido, 2010)
Vuur (Lemniscaat, 2010)
Schiet niet op mijn olifant (Leopold, 2010)
Met je hoofd boven water (Leopold, 2010)
De spokenjagers in groot gevaar (Querido, 2010)
Mees Kees en de sponsorloop (Ploegsma, 2010)
Floor is smoor (Ploegsma, 2010)
Dummie de mummie en de tombe van Achnetoet (Van Goor,
2010)
De flat van Fatima (Van Holkema & Warendorf, 2010)

Aanvulling 2014:
Kolu, Siri
Stilton, Geronimo
Griffiths, Andy
Oldenhave, Mirjam

Ik en de rovers (Gottmer, 2011)
Fantasia VIII (De Wakkere Muis, 2013)
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (Lannoo, 2013)
De roze rapper (Flits) (Leopold, 2013)

De genoemde kerntitels die uitgebracht zijn in een serie kunnen eventueel vervangen
worden door andere delen uit de serie. Dit heeft geen consequenties voor de
introductietips.
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Boekencollectie aanpassen
Indien u een andere collectie boeken voor de school wilt samenstellen, volg dan de
volgende stappen:
- Kies alternatieve titels.
- Maak voor elke titel een suggestie voor het introduceren van het boek. U kunt hiervoor
hiervoor het stramien van de kerntitels gebruiken. Op de productpagina van La Bocca
della Verità, vindt u bij ‘gerelateerde bestanden’ een format
(Word-bestand) met daarin opgenomen alle introducties van de 10 kerntitels.
Dit document kunt u aanpassen aan uw eigen selectie boektitels.
- Maak een aanpassing van het document Quiz. U kunt hiervoor het stramien van de
Quiz gebruiken. Op de productpagina van La Bocca della Verità, vindt u bij
‘gerelateerde bestanden’ een format (Word-bestand) met daarin opgenomen de
quizvragen die horen bij de kerntitels. Dit document kunt u aanpassen aan uw eigen
selectie boektitels.
- Print de set met 10 introducties boektitels en de quizvragen uit en voeg ze toe aan het
pakket van La Bocca della Verità. Optie: lamineer de boekintroducties en de
quizvragen.
- Maak een ‘stem’ – poster of pas de bestaande posters handmatig aan.
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