#2.8 met Hugo (10) over
‘Het geheim van de
Malamander van Thomas
Taylor

Voor groep 7 & 8

Luister naar de Waanzinnige
Podcast met jouw klas
Doe mee!
Pssst!
Weet jij niet wat een podcast is? Vrees 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. (Hoera!)

2. De luistervraag!
Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:
‘Hoe heet de hoofdpersoon en waarom heeft hij zo’n typische
achternaam?’

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

#2.8 Hugo (10) over Het geheim van
malamander
4.

Praat met de klas over de podcast.
•
•
•
•

‘Herbert kiest voor het veilige hotel maar Violet voor het
avontuur: wat voor type ben jij? Avontuurlijk of ...?’
‘Als jij een avontuur kon kiezen om te beleven, welk
avontuur zou jij kiezen?’
‘Hugo vindt het leuk om te lezen over dingen die niet echt
gebeurd zijn: fantasie en sprookjesachtige verhalen. Vind
jij dat ook?’
‘Wie zou dit boek wel willen lezen?’ (Namen noteren, en
lijst in boek, dan kan je het boek rond laten gaan.)

5. De lestip die past bij dit boek
Wat heb je nodig?
Papier en kleurpotloden.

Tekenen
‘In de podcast vertelt Hugo over de malander, maar hij vertelt niet hoe
die eruitziet. Wat denk jij? Jullie mogen zelf aan de slag! Als jullie klaar
zijn pakken we de afbeelding uit het boek erbij en zullen we deze met
jullie resultaten vergelijken. Lijkt het erop of juist helemaal niet?’

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 jullie Malamandertekeningen op Instagram of Facebook van de school en tag
@dewaanzinnigepodcast #leestijger

Deze lesbrief is gemaakt door: Désirée van Vliet-Ernst, leesconsulent
bij bibliotheek Den Haag.

