#4.6 Aakash (11) leest Het
werkstuk of hoe ik verdween
in de jungle

Voor groep 7 & 8

Luister naar de Waanzinnige
Podcast met jouw klas
Doe mee!
Pssst!
Ken je De Waanzinnige podcast nog niet?
Kijk gewoon even naar dit filmpje van Lezen nou!

Een les voor waanzinnig
leesplezier in jouw klas
1. Zet het boek klaar!
(Of maak een boekenplank met meer podcastboeken)
Want, staat het boek in de klas? Dan gaat 1 op de 3 kinderen het na het
luisteren van de podcast lezen.

2. De luistervraag!
Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:
Wat heeft Eva voor iets bijzonders? Ze kan hier iets mee wat niemand
anders kan. Wat is dat? Gelooft Aakash dit? En jij, geloof jij het?

3. Luisteren maar!
Klik op de link hieronder (via het digibord) en luister met de hele klas.

#4.6 Aakash (11) leest Het werkstuk en hoe ik
verdween in de jungle
4.

Praat met de klas over de podcast.

Startvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva is enig kind en heeft één ouder. Hoe is het gezin
van Aakash samengesteld? En hoe is dat bij jou?
Wat vindt Aakash van zijn gezinssituatie? En wat vind
jij van de jouwe?
Waar gaat Eva’s werkstuk over en waarom?
Eva wordt verliefd op David, maar maakt het al snel
uit. Waarom is dat? Wat vind jij van Davids reactie op
het cassettebandje?
Wat is een cassettebandje? Wat gebruiken we
tegenwoordig om naar muziek en verhalen te luisteren.
Eva gaat naar Suriname om haar vader te zoeken.
Waar ligt Suriname? Wat weet je van het land?
Hoe denk je dat het verhaal afloopt? Denk je dat Eva
haar vader vindt?
Wie zou dit boek willen lezen? (Namen noteren, en lijst
in boek, dan kan je het boek rond laten gaan.

Verdiepende vragen:
•

•

•

Er zijn verschillende bevolkingsgroepen met
verschillende religies in Suriname. Waar gelooft
Aakash in? En waar geloven zijn ouders in?
Waar in geloof jij en waarin geloven jouw ouders?
Eva mag meedoen met het tv-programma ‘Verloren
tijd’. Eerst willen ze haar niet mee laten doen, maar als
ze erachter komen dat haar moeder beroemd is, mag
ze ineens wel meedoen. Wat vind jij daarvan?
Waarom willen ze het dan ineens wel? Zou jij beroemd
willen zijn? Waarom wel of niet?
Uiteindelijk gaat Eva zelfs alleen op zoek naar haar
vader in de jungle van Suriname. Wat vindt Aakash
hiervan en wat vindt hij van Eva? Wat vind jij ervan?
Zou jij het ook durven? Waarom wel of niet?

5. De lestip die past bij dit boek
Wat heb je nodig?
•
•

Een apparaat waarmee je een geluidsopname kan maken,
bijvoorbeeld een telefoon, een dictafoon of een geluidsrecorder.
Maak foto’s van de leerlingen (met toestemming) terwijl ze bezig
zijn met dit poject. De foto’s kun je aan de ouders te laten zien
en of gebruiken voor de (school)socials.

Een bijzondere boodschap voor…
Toen Eva nog een baby was, heeft haar vader een cassettebandje aan
haar gestuurd, met daarop een speciale boodschap, hij sluit af met een
liedje, waarbij hij zelf op de gitaar speelt. Een geluidsopname speciaal
voor haar. Een podcast of een voicemailbericht is ook een
geluidsopname en zou je zelf ook kunnen maken voor iemand. Kies
iemand uit die je heel dierbaar is: je moeder of vader, je beste vriend of
vriendin, je broer of zus of misschien je opa of oma? En neem een
geluidsopname voor hem of haar op.
Alles mag: iets wat je graag wilt zeggen tegen diegene, misschien wil je
een verhaal of een gedicht voorlezen of misschien wil je voor diegene
muziek maken of zingen? Is het klaar? Zoek dan een geschikt moment
om het aan je dierbare te geven. Veel succes!

6. Laat het zien!
Ouders en andere kinderen vinden het heel leuk om te zien dat jullie
actief aan leesbevordering doen in de klas. Deel de foto’s van het
opnemen van jullie geluidsopnames op Instagram of Facebook van de
school en tag @dewaanzinnigepodcast #lezenisleuk #maarnietheus
#Hetwerkstukenhoeikverdweenindejungle

7. Verder praten over het boek
Met de kinderen die het boek hebben gelezen kun je op de volgende
manieren verder praten over het boek.
Kies verschillende invalshoeken:
Over begrijpen van het verhaal; Wat vind je van de grote
mensen in dit verhaal: de moeder van Eva, haar opa, de mensen
van 'Verloren tijd’, en natuurlijk de vader van Eva. Wie vind jij
heel volwassen en wie helemaal niet?
- Over de context; Wordt de jungle van Suriname heel precies
beschreven? Wat zou je er nog meer over willen weten? Hoe
zou jij het vinden om daar te wonen?
- Over de leesbeleving; Wat vond je van de illustraties? Pasten
die bij jouw eigen fantasie/gedachten bij het verhaal? Heb je het
boek snel uitgelezen, of deed je er lang over?
- Over de relatie met je eigen leven; Heb jij beide ouders nog of
ben je geadopteerd? Zijn er dingen die jij wel zou willen weten
over je eigen ouders, maar eigenlijk nooit vraagt?
Wil je meer tips om een gesprek te starten met kinderen over het boek
dat ze hebben gelezen? Kies een paar vragen van Aidan Chambers:
Download hier de vragenkaarten!
Bijvoorbeeld:
Wat voor verhaal dacht je dat het was toen je de titel zag? Klopte dat? •
Ken je iemand die dit verhaal (ook) heel mooi zou vinden?
Wie vertelt het verhaal? • Wat zou er veranderen als het verhaal door
iemand anders zou worden verteld?
Was er iets in het verhaal wat je zelf wel eens hebt meegemaakt? •
Maakt dat een verhaal leuker om te lezen of juist niet? • Liep het in het
verhaal net zoals toen jij het zelf meemaakte? • Wat was anders?
Deze lesbrief is gemaakt door: Patty de Block van De Gouden Zebra

