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inleiding

Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en
de taalontwikkeling van kinderen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.
Toch wordt er in de Buitenschoolse Opvang (BSO) nog niet dagelijks voorgelezen.
Soms omdat gedacht wordt dat dit bij school hoort en niet bij de vrije tijd van kinderen.
Of omdat je als pedagogisch medewerkers niet goed raad weet met voorlezen.
Je vraagt je af hoe je het voorlezen het best kunt aanpakken en welke boeken geschikt
zijn voor welke leeftijd. Je worstelt misschien met vragen als: hoe houd ik de aandacht
van kinderen vast en hoe geef ik het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de BSO om
het lezen en het leesplezier ook na schooltijd te stimuleren. Je leert in deze training
om kinderen te enthousiasmeren voor kinderboeken en lezen en draagt zo bij aan hun
lees- en taalontwikkeling. Daarbij is het van belang dat je op de hoogte bent van leuke
actuele kinderboeken.
In deze training komen allerlei zaken aan bod, waardoor je je bewust wordt van nut
en noodzaak van lezen. Daarbij leer je hoe je het beste kunt voorlezen en ook hoe
je activiteiten met boeken kunt bedenken en uitvoeren. De activiteiten zijn zo vormgegeven dat je ze met weinig voorbereiding snel kunt uitvoeren. Na de training kun
je dus direct aan de slag!
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doel en r esultaat van de tr aining

Doel - Pedagogisch medewerkers laten zien en ervaren dat lezen leuk én belangrijk is en
handvaten geven zodat zij hiermee zelf aan de slag kunnen in de BSO.
Doelgroep - Pedagogisch medewerkers binnen de Buitenschoolse Opvang, die affiniteit
hebben met boeken en (voor)lezen en graag meer willen doen met lezen en jeugdliteratuur
in de BSO.
Kennis - De deelnemers weten na afloop iets van jeugdliteratuur en weten waar ze
informatie kunnen vinden. De deelnemers weten hoe een aantrekkelijke leesomgeving
eruit ziet.
Vaardigheden
•

De deelnemers zijn na afloop in staan om zelf interessante activiteiten te verzinnen bij
jeugdboeken.

•

De deelnemers kunnen een jeugdboek (interactief) voorlezen.

•

De deelnemers kunnen zelf informatie opzoeken over jeugdliteratuur en thema
onderwerpen.

Aanbevolen literatuur
Margriet Chorus & Irma van Welzen – Voorlezen gaat zó - Uitgeverij SWP Amsterdam, 2013
Websites:
•

www.lezen.nl

•

www.leesplan.nl

•

www.leesplein.nl

•

www.boekenzoeker.org

•

www.kinderboekenweek.nl

•

www.nationalevoorleesdagen.nl

•

www.kinderjury.nl
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B o e ke n a c t i v i t e i t e n

1 | Wat het lieveheersbeestje hoorde
Julia donaldson & Lydia monks

doelgroep groep 1 en 2 (en 3) (4-6 jaar)
• Boerderijdieren
• Dierengeluidenspel
• Hoorspel
• Naspelen
Inhoud van het verhaal
Twee boeven zijn 's nachts van plan de prijskoe van de boerderij te stelen. Ze worden echter
afgeluisterd door het lieveheersbeestje, dat een slimme tegenaanval bedenkt: elk dier doet
het geluid van een ander dier op de boerderij na. Zo raken de boeven in het pikdonker in de
war en in plaats van de koeienstal lopen ze de vijver in.
Dit is het ideale boek om keer op keer voor te lezen. Kleuters zullen steeds beter snappen
hoe slim het plan van het lieveheersbeestje is en waar en hoe de boeven precies om de tuin,
of liever gezegd om de stal, worden geleid.
Werkvormen
Voorlezen

Lees het verhaal eerst voor en laat de platen aan de kinderen zien.

Geluiden nadoen

Elk dier maakt een eigen geluid. Hoe klinkt dat? Laat de kinderen
de geluiden maken en meedoen bij het nogmaals voorlezen.

Naspelen
Materialen

Allerlei materialen uit de omgeving.

Voorbereiding

Maak een lijstje met alle dieren en de geluiden.

Tijd

60 minuten.

Uitvoering
Speel met de kinderen het boek na. Wie speelt welk dier en hoe klinkt dat dier? Waar staan
de dieren? Wie speelt de boef? Terwijl u het boek voorleest spelen de kinderen hun rol.
Hoorspel
Materialen

Allerlei materialen uit de omgeving.

Voorbereiding

Maak een lijstje met alle dieren en de geluiden.

Tijd

60 minuten.

Uitvoering
Maak met de kinderen een hoorspel van het boek. Wie maakt welk geluid? Wie doet welk
dier na. Denk ook aan andere geluiden zoals een piepende deur en vogelgeluiden. Wie weet
kan het hoorspel met behulp van een dictafoon op de telefoon opgenomen worden?
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Dierengeluidenspel
Materialen

Kaart met dierenafbeeldingen.

Voorbereiding

Kopieer voor ieder kind een kaart met dieren.

Tijd

30 minuten.

Uitvoering
Laat oudere kinderen zich verstoppen en geef ieder ouder kind een dierengeluid (van de
kaart) om na te doen. De jongere kinderen lopen na een afgesproken rond en proberen alle
dieren & geluiden te vinden. Wie kan alle dieren vinden?
Voor nog meer ideeën:
http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/uploads/pdf/Lieveheersbeestje.pdf
Soortgelijke boeken
•

Boer Boris gaat naar zee / Ted van Lieshout & Philip Hopman

•

Boer Boris gaat naar de markt / Ted van Lieshout & Philip Hopman

•

Wij gaan op berenjacht / Michael Rosen & Helen Oxenbury

•

We hebben er een geitje bij / Marjet Huiberts & Inge Deppe
→ Dit is Prentenboek van het jaar 2015 bij de Nationale Voorleesdagen.
Kijk op de website van www.nationalevoorleesdagen.nl voor meer tips en ideeën.
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2 | gigantosaurus
Jonny duddle

doelgroep groep 1 en 2 (en 3) (4-6 jaar)
• Dinosaurussen
• Tekenen
• Speurtocht
Inhoud van het verhaal
Heel, echt heel lang geleden speelden vier dino’s – precies even oud - altijd spoorzoekertje
met elkaar. Hun ouders waarschuwen altijd voor de Gigantosaurus, een bloeddorstig monster
van een dino. Dus gaat Daantje op de uitkijk. Tot drie keer toe slaat hij voor de grap vals
alarm. De vierde keer geloven zijn vriendjes hem dan ook niet meer. Maar dan is de
Gigantosaurus er wél echt….
Werkvormen
Voorlezen

Lees het verhaal eerst voor en laat de platen aan de kinderen zien.

Napraten

Praat met de kinderen na over het verhaal. Hoe vonden ze de grapjes
van Daan? Is dat handig? Doen ze zelf ook wel eens zoiets. Hoe vinden
ze de afloop van het verhaal? Sommige kinderen weten ontzettend veel
van dinosaurussen af. Laat ze erover vertellen.

Tekenen
Materialen

Wit papier, stiften en potloden.

Voorbereiding

Verzamel nog meer dinosaurusboeken, kijk op internet.

Tijd

30 tot 60 minuten.

Uitvoering
Dit boek nodigt uit tot het zelf tekenen van dinosaurussen. Deel papier en potloden/stiften uit
en verzamel indien mogelijk nog meer dino-boeken. Welke gaan ze maken? Of verzinnen ze
een eigen dino? Dat kan natuurlijk ook! Geef de tekeningen een mooie plek door ze op een
gekleurd vel te plakken en dan op te hangen. Net echte schilderijen!
Dino-parcours
Materialen

Dinovoetstappen van papier / ei en lepel / pionnetjes.

Voorbereiding

Kopieer of teken dinovoetstappen en knip ze uit. Verspreid ze als een soort
parcours door het gebouw. Leg op bepaalde plekken opdrachtkaarten neer.

Tijd

60 minuten.

Uitvoering
Maak een speurtocht in het gebouw aan de hand van het boek. Maak van A3 papier grote
voetstappen en maak een pad hiervan. Maak kleine opdrachten tussendoor, bijvoorbeeld
‘Stamp als de Triceratops’ en ‘Beweeg als de Diplodocus’. Laat kinderen met een dino-ei
(kippenei of pingpongbal) op de lepel een parcours lopen. Maak een dino-staart bij de kinderen met behulp van groen karton in een driehoek waarop ze van geel karton stekels plakken.
Maak er een echt dino-thema van.
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Opdrachten
(pas aan indien nodig en vul aan met eigen ideeën)

Stamp als een Triceratops naar de overkant.

Beweeg als een Diplodocus om de tafel.

Voorzichtig, dit dino-ei mag niet kapot! Vervoer het op de lepel langs de slalom.

Verzin zelf een opdracht.

Soortgelijke boeken
•

Zo voelt een dinosaurus / Níníe

•

Willewete: Dinosaurussen / Jozua Douglas & Barbara van Rheenen

•

Op zoek naar de dinosaurus / Julie Sykes

•

Giga grote dino’s / Marie Greenwood
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3 | nooit denk ik aan niets
Hans & monique Hagen

doelgroep groep 3 en 4 (7-8 jaar)
• Gedichten
• Andere woorden
• Elfjes maken
• Tekenen

Inhoud van het verhaal
In deze bundel staan 23 gedichten over alledaagse zaken die door het gedicht in een ander
daglicht komen te staan. Elk gedicht is blad vullend geïllustreerd door Charlotte Dematons.
De thema’s van de gedichten zijn voor kinderen makkelijk herkenbaar, ze gaan over boos
zijn, de zweefmolen, rupsen en vlinders, bang zijn en groter groeien.
Werkvormen
Voorlezen

Lees de gedichten voor, bijvoorbeeld één of twee gedichten per keer.
Laat een gedicht even ‘inwerken’ voor je verder gaat. Bespreek een
gedicht kort na. Wie heeft zoiets ook wel eens gehad? Wat vond je er
leuk/grappig of juist stom of gek aan? Alles mag gezegd! Hoe weet je
eigenlijk dat dit een gedicht is?

Andere woorden
Materialen

Wit, rood en blauw papier, andere kleuren papier.

Voorbereiding

Lees het gedicht Ik zie, Ik zie goed door.

Tijd

30 minuten.

Uitvoering
In het gedicht ‘Ik zie’ gaat het over blauw en rood. Welke woorden weten de kinderen voor
deze kleuren? Bijvoorbeeld lichtblauw en donkerrood. Maar misschien ook andere woorden
als korenbloemblauw of bloedrood. Lees daarna pas het gedicht voor.
Welke woorden kennen ze voor andere kleuren? Welke woorden passen bijvoorbeeld bij
groen of geel? Neem een vel karton in een bepaalde kleur en schrijf alle woorden die de
kinderen noemen erop. Hang de vellen op.
Tekenen
Materialen

Wit papier, stiften en potloden.

Voorbereiding

Kies een gedicht uit om voor te lezen.

Tijd

30 tot 60 minuten.

Uitvoering
Lees een uitgekozen gedicht voor of laat de kinderen een gedicht kiezen om zelf een
tekening bij te maken. Laat ze niet het voorbeeld van Charlotte Dematons nemen maar een
eigen invulling aan het gedicht geven. Natuurlijk worden de tekeningen opgehangen!
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Elfjes maken
Materialen

Wit papier, stiften en potloden, werkblad elfjes.

Voorbereiding

Onderzoek zelf wat een elfje is.

Tijd

30 tot 60 minuten.

Uitvoering
Zelf gedichten maken is leuk en makkelijk. Een leuke vorm is bijvoorbeeld een elfje maken.
In een elfje staan 11 woorden. Op de eerst regel 1 woord, dan 2 woorden, dan 3 en 4 en tot
slot weer 1 woord. Als eerste woord kan een voorwerp of een kleur genomen worden, waarna
in de volgende regels daarover iets gezegd wordt. Hang de netjes uitgewerkte elfjes op.
Werkblad Elfje maken
Gebruik steeds 11 woorden in deze volgorde. Je kunt de vragen als hulpmiddel gebruiken
maar dat hoeft niet.
1 woord

(ding, dier of mens bijvoorbeeld)

2 woorden

(welke kleur, geur, smaak of karakter heeft het?)

3 woorden

(waar is het?)

4 woorden

(wat kun je ermee doen of wat doet het? Gebeurt er iets?)

1 woord

(wat zegt het of doet het?)

Bijvoorbeeld:
Ogen
Loeren geel
In het donker
Zijn het soms kattenogen
Miauw!
Nu jij:
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
Kijk ook eens op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfje
http://www.allesovergedichten.nl/elfje.html
http://www.lesidee.nl/data3/dataid_velden/dataId87.html

Soortgelijke boeken
•

Jij bent de liefste / Hans & Monique Hagen

•

Snippers / Ben Kuiper

•

Ik juich voor jou / Edward van de Vendel
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4 | Blitz
Rian visser & Lars deltrap

doelgroep groep 3 en 4 (7-8 jaar)
• Planeten / Ruimtevaart
• Zelf lezen
• Knutselen
• Planeetje Prik

Inhoud van het verhaal
Ver weg in het heelal zweeft bol Nul, de planeet van het groene ruimtemannetje Blitz. Hij
woont er helemaal alleen onder zijn boom. Op een dag landt er een vogeltje op zijn planeet.
Tjilp en Blitz worden vrienden. Tjilp komt van de aarde en Blitz reist met een raket ook naar
de aarde. Daar beleeft hij enkele avonturen met zijn nieuwe vrienden, de mensen, maar hij
mist zijn eigen planeet en vliegt met een nieuwe raket terug naar bol Nul.
Werkvormen
Voorlezen

Er staan 22 hoofdstukjes in dit boek. Lees steeds enkele hoofdstukjes
voor en bekijk samen de illustraties.

Zelf lezen

Dit boek is een eerste leesboekje op AVI E3 geschreven. Kinderen van
eind groep 3 en van groep 4 kunnen dit boekje ook zelf lezen. Door het
begin voor te lezen kun je kinderen enthousiast maken voor dit boek.

Planeten maken
Materialen

Knutselspullen zoals kosteloos materiaal, scharen, lijm, verf en kleur
spullen. Eventueel ballonen, oude kranten en behangerslijm.

Voorbereiding

Zet de knutselspullen klaar en bedek de tafel eventueel met zeil.
Verzamel platen van het sterrenstelsel.

Tijd

60 minuten.

Uitvoering
Planeten spreken voor kinderen tot de verbeelding. Het is leuk om er zelf een te knutselen.
Dat kan gemakkelijk met allerlei kosteloos materiaal. Laat de kinderen naar eigen idee een
planeet knutselen en versieren. Het kan nog mooier met een ballon en papier maché. Blaas
voor ieder kind een ballon op en laat die op een doorgeknipte wc-rol rusten. Beplak de ballon
vervolgens met stroken krantenpapier en behangerslijm. Laat enkele dagen goed drogen.
Daarna kan de planeet naar eigen fantasie beschilderd worden. Hoe heet hun planeet?
En wie wonen er?
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Planeetje Prik
Materialen

Een blinddoek, een prikpen of grote punaise, een kartonnen raketje en
een poster of plaat van planeten.

Voorbereiding

Leg de blinddoek klaar, hang de poster op een groot prikbord en plak het
raketje aan de punaise of prikpen.

Tijd

30 minuten.

Uitvoering
Blitz woont op bol Nul en reist naar de Aarde. Best lastig want het sterrenstelsel is groot!
Voor je het weet, zit je op de verkeerde planeet! Print een plaat uit van de planeten (zoek
op ‘planeten’ via afbeeldingen op internet) en hang die op. Wie kan de aarde terugvinden?
Met een blinddoek voor en een punaise in de hand. Wie prikt de aarde aan?

Kijk ook op Google afbeeldingen op ‘Sterrenstelsel planeten’.
Soortgelijke boeken
•

Het grote boek over sterren en planeten / Joe Ratigan & Rain Newcomb

•

Spees de ruimtewees / Mirjam Mous

•

Mijn echte ruimteschipboek / diverse auteurs

•

De kleine prins / Antoine de Saint-Exupéry
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5 | een toetje om te zoenen
marion van de Coolwijk

doelgroep groep 5 en 6 (9-10 jaar)
• Vriendschap en verliefdheid
• Clubjes
• Cupcakes bakken
• Receptenboek maken

Inhoud van het verhaal
Elke woensdagmiddag komt de Cupcakeclub van Zilver samen om te bakken. Hun zelfgemaakte cupcakes zijn een groot succes in de bakkerswinkel van Zilvers vader. Maar nu dreigt
de club uit elkaar te vallen. Zilver is namelijk verliefd op David! En ze gaat liever met hem
naar de film dan naar de Cupcakeclub. Dat kan natuurlijk niet vinden de anderen. Er is maar
één oplossing: David moet ook bij de club komen. Maar dan moet hij wel slagen voor de test….
Werkvormen
Voorlezen

Lees een of meerdere hoofdstukken voor. Bespreek met de kinderen wie
dat ook wel eens heeft meegemaakt; dat je op twee plekken tegelijk
wilde zijn. Hoe hebben zij dat opgelost?

Zelf lezen

Wie wil, kan het boek zelf uitlezen. Uiteraard kunt u het boek in etappes
ook helemaal voorlezen.

Cupcakes bakken
Materialen

Boter, meel suiker, eieren, cup cake vormen en cup cake bakjes. U kunt
natuurlijk ook gewoon een pak voor muffins kopen. Oven, ovenhandschoenen, schorten, theedoek, mengkom, spatel, mixer of garde.

Voorbereiding

Doe met de kinderen die mee gaan doen de boodschappen of doe ze
zelf van te voren. Zet de ingrediënten vast klaar en de schorten ook.

Tijd

60 minuten.

Uitvoering
Dit boek staat vol met lekkere en makkelijke recepten voor cupcakes. Ideaal dus om met de
kinderen uit te proberen! Worden het de chocolade cup cakes met kersen of de Red velvet
cup cakes? Of misschien toch de hartige met broccoli en ham? Of hebben de kinderen een
eigen recept? Veel bakplezier!
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Receptenboek maken
Materialen

Papier in alle kleuren, een schriftje per kind, kleurpotloden, pennen en
stiften.

Voorbereiding

Verzamel enkele (kinder-) kookboeken en leg vast alle spullen klaar.

Tijd

30 minuten en meer.

Uitvoering
Wie van bakken en koken houdt, heeft vaak een eigen receptenboekje. Daarin gaan de
lekkerste recepten zodat je ze altijd kan terug vinden. Natuurlijk kunnen de kinderen dat ook
zelf maken. Zorg dat er voor ieder kind een leeg schrift is of bundel losse vellen dat later tot
een boekje gemaakt kan worden. Zorg ook voor een stapel kinderkookboeken en kooktijdschriften. Vertel hoe recepten eruit zien: eerst een lijst met ingrediënten en vervolgens een
stap voor stap handleiding. Laat de kinderen hun favoriete recepten zo opschrijven. Laat de
kinderen alles ook mooi versieren met tekeningen en foto’s uit de kooktijdschriften.
Recept: …………………………………………………
Ingrediënten:
•

….

•

….

•

….

•

….

•

….

Hoe maak je het?:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Enzovoorts….
Zo ziet het eruit:

Soortgelijke boeken:
•

Lekker opscheppen! Kookboek voor kinderen / Karin Luiten

•

De Muffin-club, de zoetste club ter wereld / Katja Alves
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6 | v3&K Slimmer dan de maffia
Bies van ede

doelgroep groep 5 en 6 (9-10 jaar)
• Bandje / clubs
• Liedjeslijst samenstellen
• Muziek luisteren
Inhoud van het verhaal
Victor, Victor en Victor wonen bij elkaar in de buurt en hebben een bandje, V3. Binnenkort
mogen ze optreden bij het buurtfeest. Ze ontmoeten Krista, die bij hun bandje mag komen
zingen. Ondertussen gebeuren er allemaal geheimzinnige dingen in het leegstaande huis
naast de oefenruimte. De keurige straat wordt steeds minder keurig. V3&Kris komen in actie
om de straat te redden.
Werkvormen
Voorlezen

Lees een of meerdere hoofdstukken voor. Wie houdt er ook van muziek?
Zijn er ook kinderen die zelf muziek maken? En wat zou er voor spannends
bij die buren aan de hand zijn?

Zelf lezen

Wie wil, kan het boek zelf uitlezen. Het boek kan uiteraard ook in etappes
helemaal voorgelezen worden.

Muzieklijst maken
Materialen

Vellen papier en pennen.

Voorbereiding

Leg de vellen en pennen klaar.

Tijd

30 minuten.

Uitvoering
Welke muziek luisteren de kinderen graag? Kunnen jullie je eigen Top Tien samenstellen?
Laat kinderen hun tien favoriete nummers opschrijven; titel en artiest. Verzamel de blaadjes
en kijk naar welke liedjes vaker voorkomen. Het liedje dat het meest voorkomt, komt op nummer 1 enzovoorts. Misschien kan de top tien van jullie BSO mooi uitgewerkt worden op papier.
Mijn favoriete muziek:
Titel / Artiest
1. … / …
2. … / …
3. … / …
4. … / …
5. … / …
6. … / …
7. … / …
8. … / …
9. … / …
10. … / …
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Muziek luisteren
Materialen

Een laptop/pc met internetverbinding en boxen of een mp3 speler met
boxen.

Voorbereiding

Zoek zelf vast naar muziek op YouTube.

Tijd

30 minuten of zolang als je wil.

Uitvoering
Muziek is er om geluisterd te worden. De Top Tien kan gedraaid worden en misschien is er
wel iemand die net als een echte dj in een radioshow commentaar wil leveren. Natuurlijk
mag er gedanst worden, om er een echte ‘coole’ middag-disco van te maken.
Soortgelijke boeken
•

Verliefd op alle 3 / Maren Stoffels

•

De dans van de drummers / Hans Hagen

•

Het geheim van de muziek / Hans Kuyper – Haye van der Heyden – Anna Woltz – Tamara
Bos (luisterboek)

•

Roodkapje was een toffe meid / Marjet Huiberts & Wendy Panders
→ sprookjes in een modern jasje om te rappen, met cd.
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Hand outs van de power point
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--.0-+-%3"3;-..-0"826B8-.9"1$%;"5$$%"**0"'-"B*0'"5*0"B>0"
,--.0-+-%3"3;-..-0"826B8-.9"1$%;"5$$%"**0"'-"B*0'"5*0"B>0"
+
+--)-<%*6B;-"5$$%.--3<$-1""
--)-<%*6B;-"5$$%.--3<$-1""

@-.*0)"5*0"C5$$%D.-8-0"
@
-.*0)"5*0"C5$$%D.-8-0"
•!•! K
K*;"'$-0"F>..2-"*."**0"C5$$%D.-8-0G""
*;"'$-0"F>..2-"*."**0"C5$$%D.-8-0G""
••!! K
**%"82F0"F>..2-";-5%-'-0"$5-%G""
K**%"82F0"F>..2-";-5%-'-0"$5-%G""

,-".--3$+)-520)""
,".--3$+)-520)""

?"
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,-".--3$+)-520)""
•! K*;"23"5$.)-03"F>..2-"--0")$-'-".--3$+)-520)G""
–! =$-"82-;"'2-"-%>2;G"
–! K*;"+$-;"-%"*<3$.>>;"20G"
–! K*;"+$)-0"120'-%-0"-%+--"'$-0G""
!!#-%)--;"-5-0"'-"A%*1736B-"8*1-0M"&*;"23"&-03-.2F1G"

•! NA'%*6B;/""
!!E0")%$-AF-"O"+20>;-0"$5-%.-))-0P"
!!Q$%;-"3*+-05*R0)"A-%";*9-.P"

,-".--3$+)-520)""
H-0"A%-R)-"-0"%>37)-"A.-1"$+";-".-8-0P"""
:*0;%-11-.2F1-"6$..-67-"-0"A%-3-0;*7-/""
•! #$$%.--3<$-1-0/"S67-"-0"1$%;-"5-%B*.-0""
•! (%-0;-0<$-1-0""
•! @$-1-0"+-;"%2F+AF-3M"5-%3F-3"-0".2-'F-3""
•! E09$%+*7-5-"<$-1-0""
•! ,$-T"A%*17F1T"-0"2'--U0<$-1-0""
•! VA-..-;F-3T"-0"10>;3-.<$-1-0"
•! V;%2A<$-1-0""

W$..-67-3"3*+-03;-..-0""

L"
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VV*+-0&-%120)"+-;"'-"<2<.2$;B--1""
*+-0&-%120)"+-;"'-"<2<.2$;B--1""
•!•! @
2<.2$;B--1A*3"5$$%"@VN"
@2<.2$;B--1A*3"5$$%"@VN"
••!! IIB-+*6$..-67-3""
B-+*6$..-67-3""
••!! :
*03.>2;-0"<2F"A%$F-6;-0"-0";B-+*Y3""
:*03.>2;-0"<2F"A%$F-6;-0"-0";B-+*Y3""

#$$%.-8-0M"B$-"'$-"F-"'*;G""
#
$$%.-8-0M"B$-"'$-"F-"'*;G""
••!! 44-8-0"20"'-")%$-A/""
8-0"20"'-")%$-A/""
–!! =$-"82Z-0"'-"120'-%-0G""
–
=$-"82Z-0"'-"120'-%-0G""
–! #-%36B2.")%$;-"-0"1.-20-")%$-A-0P""
#-%36B2.")%$;-"-0"1.-20-")%$-A-0P""
–!

••!! #
#$$%.-8-0/"$-9-020)"<**%;"1>03;["
$$%.-8-0/"$-9-020)"<**%;"1>03;["
–!!
–
–!
–!
–!
–!
–!
–!
–!
–!
–!
–!

#$$%*9"'$$%.-8-0"5*0"B-;"5-%B**.P""
#$$%*9"'$$%.-8-0"5*0"B-;"5-%B**.P""
E0)**0"$A"%-*67-3M"'*0"**0'*6B;"&--%";-%>)"0**%"B-;"<$-1P""
E0)**0"$A"%-*67-3M"'*0"**0'*6B;"&--%";-%>)"0**%"B-;"<$-1P""
=-%B*.20)"23"--0"9--3;M"5$$%"120'-%-0"\0"B>0";**.$0;&211-.20)P""
=-%B*.20)"23"--0"9--3;M"5$$%"120'-%-0"\0"B>0";**.$0;&211-.20)P""
:9&233-.20)"20";-+A$M";$$0B$$);-"-0"5$.>+-P"
:9&233-.20)"20";-+A$M";$$0B$$);-"-0"5$.>+-P"
E0;-%*67-9"5$$%.-8-0"C'*)'--."?DP"
E0;-%*67-9"5$$%.-8-0"C'*)'--."?DP"
@$-1"-0"&-%-.'"6$+<20-%-0"!"*6752;-2;-0"0P*P5P"5-%B**.P"
@$-1"-0"&-%-.'"6$+<20-%-0"!"*6752;-2;-0"0P*P5P"5-%B**.P"

#$$%&**%'-0"5$$%.-8-0""
#
$$%&**%'-0"5$$%.-8-0""
K*;"B-<"F-"0$'2)"$+";-"1>00-0"5$$%.-8-0G"
K*;"B-<"F-"0$'2)"$+";-"1>00-0"5$$%.-8-0G"
••!! @$-1""
••!! #$
$%.-8-%""
#$$%.-8-%""
(><.2-1""
••!! (>
<.2-1""
(.-1""
••!! (.
-1""
:*0'*6B;""
••!! :
*0'*6B;""

X"
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(*>8-""

]-.9"5$$%.-8-0""
•!
•!
•!
•!

^%$-AF-3"5*0"X"_"O"'--.0-+-%3P""
E-'-%--0".--3;"--0"9%*)+-0;"5$$%">2;"B-;"+--)-0$+-0"<$-1P"
,-"*0'-%-0".>23;-%-0"**0'*6B7)P"
NA"--0")--.;F-"36B%2F5-0"82F"B>0"IN(P"

:6752;-2;-0"+-;"<$-1-0"
K*;"8$>"F-"*..-+**."1>00-0"'$-0"+-;"--0"<$-1G""
•! #$$%.-8-0""
•! #%2F".-8-0""
•! V*+-0".-8-0""
•! I$0--..-8-0""
•! VA-..-;F-3"0P*P5P"--0"<$-1"$9"5-%B**.""
•! Q0>;3-.-0"0P*P5P"--0"<$-1"$9"5-%B**."
•! I-1-0-0"0P*P5P"--0"<$-1"$9"5-%B**."
•! `P""

O"
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#$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
#
$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
4--b2F'"XT"a"F**%""
4--b2F'"XT"a"F**%"
••!! K
*;"B-;".2-5-B--%3<--3;F-"B$$%'-"c"d>.2*"
K*;"B-;".2-5-B--%3<--3;F-"B$$%'-"c"d>.2*"
,
$0*.'3$0"e"4f'2*"g$013""
,$0*.'3$0"e"4f'2*"g$013""
!
%'-%2F'2-%-0M".>23;-%3A-."""
!!!<$<$-%'-%2F'2-%-0M".>23;-%3A-."""

#$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
#
$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
4--b2F'"XT"a"F**%""
4--b2F'"XT"a"F**%"
••!! ^
^2)*0;$3*>%>3"c"d$00f",>''.-""
2)*0;$3*>%>3"c"d$00f",>''.-""
!
'20$3*>%>33-0M"3A->%;$6B;"""
!!!"'20$3*>%>33-0M"3A->%;$6B;"""

#$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
#
$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
4--b2F'"hTi"F**%/""
4--b2F'"hTi"F**%/""
••!! j
$$2;"'-01"21"**0"02-;3"c"=*03"e"g$02J>-"
j$$2;"'-01"21"**0"02-;3"c"=*03"e"g$02J>-"
=*)-0""
=*)
-0""
!!)! -'26B;-0M"-.k-3"+*1-0"""
!
-'26B;-0M"-.k-3"+*1-0"""

a"
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#$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
#
$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
4--b2F'"hTi"F**%/""
4--b2F'"hTi"F**%/""
••!! @
.2;8"c"l2*0"#233-%""
@.2;8"c"l2*0"#233-%""
!
*0-;-0"m"8-.9".-8-0M"A.*0--;F-"A%21"""
!!!A..*0-;-0"m"8-.9".-8-0M"A.*0--;F-"A%21"""

#$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
#
$$%<--.'"5*0"--0"*6752;-2;""
4--b2F'"nT!o"F**%/"
4--b2F'"nT!o"F**%/"
••!! HH-0";$-;F-"$+";-"8$-0-0"c"g*%2$0"5*0"'-"
-0";$-;F-"$+";-"8$-0-0"c"g*%2$0"5*0"'-"
W$$.&2F1""""
W$$.&2F1
!!<
! *1
*11-0"m"6.><F-3M"%-6-A;-0"+*1-0"""
!
1-0"m"6.><F-3M"%-6-A;-0"+*1-0"""

E0"'-"5$.)-0'-"<2F--01$+3;M""
E0
"'-"5$.)-0'-"<2F--01$+3;M""
B$$A"21"'*;PPPPP""
B
$$A"21"'*;PPPPP""

h"
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=>23&-%1"5$.)-0'-"<2F--01$+3;/""
•! j--+"9$;$Y3"5*0"'-"B>2'2)-".--3$+)-520)"-0"
0--+"'2-"+--"CA%20;"$9"$A".*A;$Am;*<.-;DP"
•! #$-%"--0"5*0"'-"*6752;-2;-0">2;"$9"5-%820"8-.9"
--0"*6752;-2;P""
–! g**1"8$"+$)-.2F1"9$;$Y3"5*0"B-;"%-3>.;**;P"
–! j$;--%"F-"<-520'20)-0"-0"2'--U0"-0"0--+"'2-"+--P""

I$;"3.$;""

i"
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!"#!$#%!$&'

Hand outs van de power point
dagdeel 2

!""#$"%&'("')*+,)*,(",-./,
!"
"#$"%&'("')*+,)*,(",-./,
(0+(""1,2,
(0+
(""1,2,,,

())*+))*,''
()
)*+))*,''

-*).*/00/''
*).*/00/''
••!! 112*3.4567',/.,225'$8''
2*3.4567',/.,225'$8''
–
2:)0.2;6<.'2<'=)552=>2''
–!! 92
922:)0.2;6<.'2<'=)552=>2''
–!! ()
())*52?2<')2@2<2<''
–
)*52?2<')2@2<2<''
–
=>;6B26B2<'02B'4)272<'
–!! A
A=>;6B26B2<'02B'4)272<'
•!•! C/.,225'%8'
C/.,225'%8'
–! D2:E*272<'F36:+2*7''
D2:E*272<'F36:+2*7''
–!
–! D25/<.';/<'G;))*H52?2<'
D25/<.';/<'G;))*H52?2<'
–!
–! I<B2*/=>2@';))*52?2<''
I<B2*/=>2@';))*52?2<''
–!
–! J)2'456K@'K2')E',2'F)).B2L''
J)2'456K@'K2')E',2'F)).B2L''
–!

$'
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!"#!$#%!$&'

J36:+2*78',2'522:)0.2;6<.''

C2'522:)0.2;6<.''
•! A/<4),'
•! D2:=F674//*F26,'
•! 1)2./<7256K7F26,'
•! -*2:2<B/>2'

J36:+2*78'/=>;6B26B2<''
•! M2572'/=>;6B26B2<'F24'K2'36B.2;)2*,L''
•! J)2'.6<.',/BL''
–! M/B';625'K2')EL'
–! J)2'*2/.22*,2<',2'76<,2*2<L'
–! M/B'./'K2'/5:';2*;)5.',)2<L''
–! M2572'/=>;6B26B'*//,'K2'//<L'
–! 16E:';))*'/<,2*2<L''

%'
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!"#!$#%!$&'

D25/<.';/<'G;))*H52?2<'
D
25/<.';/<'G;))*H52?2<'
•!•! M
M/B',)2<'K35562'/5'//<'G;))*H52?2<L''
/B',)2<'K35562'/5'//<'G;))*H52?2<L''
••!! M
//*'?6K<'K35562'B2;*2,2<');2*L''
M//*'?6K<'K35562'B2;*2,2<');2*L''

D25/<.';/<'G;))*H52?2<''
D
25/<.';/<'G;))*H52?2<''

JOP'=)+4)QR'-:::BP'52?2<L''
JO
P'=)+4)QR'-:::BP'52?2<L''
••!! F
FSE:8TTQ)3B3U42TV!EWQF,KNX"''
SE:8TTQ)3B3U42TV!EWQF,KNX"''

N'
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!"#!$#%!$&'

92?2<')E',2'DYZ'
YB2556<.8''
[92?2<',)2<'?2')E',2'4/:6::=F))5P',//*'
F22\',2'DYZ'.22<'2<7252'*)5'6<]'

^)<B/=B2<'02B')3,2*:''

-/3?2''

"'
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!"#!$#%!$&'

I<B2*/=>2@'())*52?2<'
•! I<B2*/=>2@';))*52?2<''!''
•! 16K,2<:'F2B';))*52?2<'+)*,2<';*/.2<'.2:B25,'!''
6<B2*/=>2'B3::2<'F2B';2*F//5P',2';))*52?2*'2<',2'
536:B2*//*:U''
•! Z)7':E)<B/<2'*2/=>2:';/<'536:B2*//*:'73<<2<'
6<B2*/=>2'42;)*,2*2<U''
•! `;2<')2@2<2<'02B'6<B2*/=>2@';))*52?2<U'

_'
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!"#!$#%!$&'

a'
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!"#!$#%!$&'

&'
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!"#!$#%!$&'

Effecten
Eff
Ef
fecten va
van
n so
soorten
orten vra
vragen'
gen'

M/B';))*':))*B';*/.2<'F24'K35562'
M
/B';))*':))*B';*/.2<'F24'K35562'
/5520//5'.2F))*,L'
/5
520//5'.2F))*,L'

Effecten
Eff
Ef
fecten va
van
n so
soorten
orten vra
vragen'
gen'
Soort
So
ort vraag
vraag
•!•!
••!!
••!!
••!!
••!!
••!!

Aa
Aanwijsvraag
nwijsvraag
Ja
/nee-vragen
Ja/nee-vragen
Wat-,
W
at-, wie-,
wie-, of-vragen
of-vragen
W
aarom-, h
oe-vragen
Waarom-,
hoe-vragen
T
egendeelvragen
Tegendeelvragen
O
pen vragen
vragen
Open

••!! 7
DDOSURGXFWLH
7DDOSURGXFWLH
••!! ZHLQLJ

••!! YH
YHHO
HO

IInteractief
nteractief vo
voorlezen:
orlezen:
stimuleren
de
st
imuleren van
van d
e ttaalontwikkeling'
aalontwikkeling'
••!! 7DDODDQERG
7DDODDQERG
7DDOSURGXFWLH
••!! 7
DDOSURGXFWLH
)HHGEDFN
••!! )
HHGEDFN

b'
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!"#!$#%!$&'

IInteractieve
nteractieve kernvaardigheden'
kernvaardigheden'
!! /DDW

/DDWNDIW]LHQHQSUDDW
NDIW]LHQHQSUDDW
H
URYHU
HURYHU

HLJHQ
!! *DLQRSHLJHQ
*DLQRSHLJHQ
H
UYDULQJHQYDQNLQGHUHQ
HUYDULQJHQYDQNLQGHUHQ

!! /DDW
/DDWNLQGHUHQ
NLQGHUHQ
YR
RUVSHOOHQ
YRRUVSHOOHQ

HOYRRUDIHHQ
!! 6W
6WHOYRRUDIHHQ
OOXLVWHUYUDDJ
XLVWHUYUDDJ
!! *HHI

UXLPWHYRRULQEUHQJ
*HHIUXLPWHYRRULQEUHQJ

5HDJHHURS
RSLQEUHQJ
!! 5HDJHHU
5HDJHHURSLQEUHQJ

!! 9X
9XORSPHUNLQJHQDDQ

ORSPHUNLQJHQDDQ

NHUQZRRUGHQXLW
!! /HJ
/HJNHUQZRRUGHQXLW
!! *HHI
*HHIVDPHQYDWWLQJ
VDPHQYDWWLQJ

!6WHOYHUVFKLOOHQGH
!6WHOYHUVFKLOOHQGH

VRRUWHQYUDJHQ
VR
RUWHQYUDJHQ
!/HJUHODWLHPHW
!/HJUHODWLHPHW

YRRUNHQQLV
YR
RUNHQQLV
!%HVSUHHNSUREOHHPHQ

!%HVSUHHNSUREOHHPHQ
R
SORVVLQJ
RSORVVLQJ

A=>;6B26B2<'02B'52?2<')E',2'DYZ''
A
=>;6B26B2<'02B'52?2<')E',2'DYZ''
••!! J)
J)2'73<'K2'?25@'22<'/=>;6B26B';2*?6<<2<L''
2'73<'K2'?25@'22<'/=>;6B26B';2*?6<<2<L''
!
d*/:,36<'6<'B+22B/552<',))*',2':B/E25'4)272<U'
!!!'d*/:,36<'6<'B+22B/552<',))*',2':B/E25'4)272<U'
!
M2572'4)272<':E*272<'K2'//<L'''
!!!'M2572'4)272<':E*272<'K2'//<L'''
!
e220'2*'2<7252'022'2<'4*/6<:B)*0'G02B'22<'
!!!'e220'2*'2<7252'022'2<'4*/6<:B)*0'G02B'22<'
.*)2EK2H');2*'0).256K72'/=>;6B26B2<U'
.*)2EK2H');2*'0).256K72'/=>;6B26B2<U'

3'"#"*405",$'0)*#4&'6,)(""7*,,,,

c'
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!"#!$#%!$&'

J)2'456K@'K2')E',2'F)).B2L''
922:'?25@'/@'2<'B)2'22<'K23.,4)27U'
d/'22<:'<//*',2'D6456)BF227')@'D)27F/<,25U''
A4)<<22*'K2')E'f92?2<g';/<'Y>=F><.'92?2<U'
A4)<<22*'K2')E',2'<623+:4*62@';/<',2'D6456)BF227'2<'
D)27F/<,25''46K'K)3'6<',2'433*BU'
•! A<,2*2'>E:L''
•!
•!
•!
•!

J)2'456K@'K2')E',2'F)).B2L''
•! I<B2*<2B8''
–! +++U52?2<U<5''
–! +++U522:E5/<U<5''
–! +++U522:E526<U<5''
–! +++U4)272<?)272*U)*.''
–! +++U76<,2*4)272<+227U<5''
–! +++U</>)</52;))*522:,/.2<U<5''
–! +++U76<,2*K3*QU<5''

1)B':5)B''

$!'

READER BSO

| 34

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
Auteur Liselotte Dessauvagie, Desgevraagd
Eindredactie Barbara van Walraven
Vormgeving Ramona Dales Lijn 1, Haarlem
© Stichting Lezen, januari 2017

