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Deze lesbrief past bij
alle podcasts van de
Waanzinnige Podcast

DOE
MEE

DIT IS EEN LES VOOR WAANZINNIG
LEESPLEZIER IN JOUW KLAS
1. Luister naar De Waanzinnige Podcast met jouw klas.
Pssst! Weet jij niet wat een podcast is? Vrees niet!
Kijk gewoon even naar dit filmpje van Lezen nou!
2. Praat met kinderen over de boeken die ze lezen.
(Wij helpen je!)
3. Laat jouw Leestijgers zien via Instagram of Facebook.

DIT ZIJN ONZE LEESTIJGERS,
DOE JE MEE MET JOUW KLAS?

Aflevering #1
Levi (7) met Bob Popcorn

Aflevering #2.1
Aimee (9) met Trobi

Aflevering #2
Eefke (7) met Kwallenpap en
slakkenvla

Aflevering #2.2.
Arie (10) met Leeuw met
strepen
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VOORBEREIDING VOOR DE
LEERKRACHT
Ga naar
dewaanzinnigepodcast.nl
en kies een aflevering uit.
• Op de homepage kun je alle
afleveringen in een keer luisteren.
• Onder de kop ‘Luisteren maar’, hebben
we alle afleveringen een aparte pagina
gegeven. Met nog extra lestips.

Hoe je een aflevering kiest?
• Kijk welke podcastboeken je in de klas
of schoolbieb hebt. Want als je het boek
hebt klaarstaan, gaat 1 op de 3 kinderen
het ook lezen!
• Kies een aflevering die past bij de leeftijd van de kinderen.
Reeks 1 is gemaakt door kinderen uit
groep 4. Reeks 2 is gemaakt door
kinderen uit groep 7. Reeks 3 (april
2021) is gemaakt door kinderen uit
groep 5. Maar luister vooral ook met
andere klassen!

Zet het boek klaar!
(Of maak een boekenplank
met meer podcastboeken.)
Heb je een aflevering uitgekozen? Zorg
dat je het boek van die aflevering in de
klas aanwezig hebt. Dan leest 1 op de 3
kinderen daarna het boek!
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Stap 1
Wat is een podcast? En wat is
De Waanzinnige Podcast?
• Vraag aan de klas wat een podcast is.
• Vertel de kinderen uit jouw klas over De Waanzinnige
Podcast. (In elke aflevering vertelt een kind over zijn of
haar lievelingsboek!)
• En kijk samen naar de aflevering van Het Jeugdjournaal
over De Waanzinnige Podcast, die vind je op:
www.dewaanzinnigepodcast.nl

Stap 2
Luister naar De Waanzinnige Podcast
• Ga naar www.dewaanzinnigepodcast.nl op het digibord.
• Zorg dat je dat boek in de klas hebt.
(Dan wil 1 op de 3 kinderen het lezen!)
• Klik op PLAY!
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Stap 3
Praat over boeken!
Vraag aan de klas wie dit boek wil lezen. Noteer de namen op een lijst,
dat voorkomt ruzie en zo komt iedereen aan de beurt. Hierna kun je
een gesprek beginnen over boeken, vraag bijvoorbeeld:
• Wat vond je leuk aan de podcast om te horen?
• Hoe vertelt het kind uit de podcast over zijn of haar lievelingsboek?
• Is het alleen feitelijke informatie, of ook persoonlijk?
• Probeer in gesprek te komen over wat een boek kan doen. Odeana
(10) in aflevering #2.5 vindt het opstaan uit de dood van Dummie
de Mummie fascinerend, ze zou willen dat haar oma dat kon doen.
Juline (7) vertelt over verliefd-zijn, een onderwerp in aflevering #11.
Kit en Kaat en de bruidstaart.
• Vraag de kinderen: Wat is jouw lievelingsboek?
• Vraag de kinderen: Kan je in 1 zin vertellen waarover het gaat?
En kan je ook in 1 zin iets persoonlijks vertellen rond dit boek?

Stap 4
Word een #Leestijger
Bij De Waanzinnige Podcast tippen kinderen elkaar boekentips.
Dat gebeurt in de podcast, maar ook op Instagram en Facebook.

4

Voor de leerkracht:
• Maak een Facebook of Instagram-account,
of gebruik die van de school.
• Kijk deze school heeft het zo gedaan:
www.instagram.com/de_waanzinnige_weerijs
• Maak foto’s van de kinderen met hun lievelingsboek.
(Boek voor het hoofd, alleen voornaam en leeftijd,
check of het AVG-veilig is!)
• Laat de kinderen (Leestijgers) een korte tekst schrijven over
hun lievelingsboek. (Opdracht hebben we voor je gemaakt,
zie verderop! Printklaar.) Twee zinnen is genoeg! Meer mag.
• Maak foto’s van alle kinderen met het boek voor het hoofd,
en van de teksten die zij hebben geschreven, plaats de foto’s
op Instagram of Facebook!
• Gebruik #leestijger en @dewaanzinnigepodcast bij elk
bericht dat je plaatst. Ook leuk om hierover een gesprek te
hebben met de klas. Want wat is een # en een @ eigenlijk?

5

Opdracht voor de kinderen

Word een Leestijger!
Maak een bericht voor Facebook of Instagram!
Gebruik #leestijger en @dewaanzinnigepodcast bij je bericht.
1

Kies jouw lievelingsboek.

2

Praat erover met een klasgenootje.
En vraag aan elkaar:
a

Waar gaat het over?

b Waarom vind je dit boek leuk?
		(Wat was er grappig, spannend, raar?)
c Vertel iets persoonlijks.
		(Lijk je op iemand uit het boek? Zou je hetzelfde willen
		 beleven? Of juist helemaal niet?)
Schrijf het daarna op:
a

Schrijf in 1 zin: Waar gaat het over?

b Schrijf in 1 zin: Waarom vind je dit boek leuk?
		(Wat was er grappig, spannend, raar?)
c Schrijf in 1 zin: Vertel iets persoonlijks.
		(Lijk je op iemand uit het boek? Zou je hetzelfde willen
		 beleven? Of juist helemaal niet?)
3 Foto!
De meester of juf maakt een foto van jullie met het boek
voor je hoofd! Maak er wat leuks van. Maak een bookface,
ga gek zitten of liggend lezen.
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4

Maak het Facebook of Instagram bericht.

Zie een voorbeeld hieronder:
a

Felix (8): Stinkhond is een zwerfhond. En hij zoekt een baasje. Hij is
best wel dom. Want iedereen noemt
hem stinkhond, dus hij denkt daarom
ook dat het zijn naam is.

b

Ik hou van boeken met domme grapjes. Stinkhond heeft ook een leuke
vriendin: Plattekat. Die is zo plat door
een ongeluk. Ook weer zo’n dom
grapje.

c

Soms doe ik net als Stinkhond en
Plattekat. Een beetje dom en grappig.
@dewaanzinnigepodcast #leestijger

a

Hugo (10): Herbert Citroen werkt in
een hotel, op een dag staat er een
vreemd meisje voor zijn neus. Die
zegt: Verstop me! Samen gaan ze op
zoek naar haar verdwenen ouders. En
het geheim van de malamander.

b

Het is een spannend avontuur waar je
helemaal in kan wegdromen.

c

Van zulke boeken hou ik, maar in het
echte leven hou ik het liever rustig.
@dewaanzinnigepodcast #leestijger
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