
 

  

#3.3 met Amon (9) over  
De brief voor de koning van 
Tonke Dragt 

 

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!) 
 

 

 
 

https://youtu.be/OoB6RuYVQuw


 

2. De luistervraag! 
‘Hoe ontsnapt Tiuri aan de rode ruiters?’  
 

Wat heb je nodig? 
Luister samen het fragment 4:05 – 6:50. 
 

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:  
‘Luister naar de voorgelezen scene uit het boek waarin Tiuri in het bos 
achtervolgd wordt door de rode ruiters. Hoe ontsnapt Tiuri aan de rode 
ruiters?’ 
 
 

 

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

#3.3 Amon (9) over De brief voor de koning 
 

4. Praat met de klas over de podcast.  
• ‘De brief voor de koning gaat over de riddertijd. Amon vindt 

geschiedenis superleuk, hoe merk je dat? Waar vertelt hij over?’ 
• ‘Amon vindt Tiuri erg dapper! Hij zou zelf niet zomaar een 

geheime opdracht aannemen. En jij? Ben jij dapper? Zou jij net 
als Tiuri het avontuur aan gaan, om de brief bij de koning te 
brengen?’ 

• ‘Tiuri heeft veel vijanden, er zijn overal spionnen. Wat is een 
spion? Over welke twee spionnen vertelt Amon in de podcast?’ 

• ‘Amon vindt de riddertijd heel leuk, maar heeft drie hele andere 
beroepen in gedachten voor later. Weet jij nog welke drie dat 
zijn? En wat zou jij later eigenlijk willen worden? 

• ‘Wie zou dit boek wel willen lezen?’ 
(Namen noteren, en lijst in boek, dan kan je het boek rond laten 
gaan.) 

 
 
 
 
 

https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/debriefvoordekoning/


 

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

• Kleurpotloden, vetkrijt en tekenpapier 
 

Teken een kaart van je eigen koninkrijk 
Vertel aan de leerlingen: ‘De auteur van het boek, Tonke Dragt 
illustreerde zelf het boek. Zo ook de mooie gedetailleerde kaart in het 
begin van het boek. Bekijk de kaart maar eens. Zo kun je de tocht van 
Tiuri door de bossen en over bergen en rivieren goed volgen.  
Als jij koning of koningin zou zijn over een koninkrijk, hoe zou jouw land 
er dan uitzien? Teken een landkaart van jouw eigen koninkrijk. Welke 
naam geef je aan je land, de rivieren, de bergen, de bossen en de 
steden?’ 

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 kaarten van jullie 
eigen koninkrijk op Instagram of Facebook van de school en tag 
@dewaanzinnigepodcast #leestijger 
 
 
 
 

 
Deze lesbrief is gemaakt door: Patty de Block, werkzaam bij De 
Gouden Zebra. 
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