
 

  

#3.9 met Deniz (8) over  
Grapman. Held met humor van 
Tjibbe Veldkamp en Kees de 
Boer 

 

Voor groep 5 & 6 



 

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. 
 

 
 

https://youtu.be/OoB6RuYVQuw


 

2. De luistervraag! 
Wat heb je nodig? 
Geef de kinderen potloden en papier 

 
Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:  
‘Wat voor held is Grapman? Wat voor held zou jij willen zijn? Verzin wat 
je krachten zouden zijn en waarvoor je ze zou gebruiken. Als je wilt 
mag je jezelf tekenen als held!’ 

 

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

Foutje! 
 
 

4. Praat met de klas over de podcast.  
• Deniz (8) legt in deze aflevering uit wat een Graphic Novel is. 

Waarom vindt Deniz het belangrijk dat er veel plaatjes in een 
boek staan? Vind jij dat ook belangrijk? Waarom? 

• Meester Nietje heeft een tijdmachine gebouwd. Naar welke tijd 
worden Noor en Nik gestuurd? Hoe is het daar? Naar welke tijd 
zou Deniz willen gaan als hij erin kon stappen? Als jij mocht 
kiezen, naar welke tijd zou jij gaan met de tijdmachine? 

• Wat heeft Meester Nietje gebouwd? Wat vind je daarvan? 

• Zit er een Grapman in jullie klas? Deniz vertelt dat de jongens 
grappiger zijn dan de meisjes in zijn klas. ‘Omdat de meisjes 
meer bezig zijn met TikTok en Fidget toys.’ Hoe is dat bij jullie in 
de klas? Wat is TikTok. (Kijk samen met de leerlingen een 
TikTok-filmpje op het digibord) 

• 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/1-bob-popcorn/


 

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

• Digibord 
• Papier en kleurpotloden 
• Telefoon om TikTok-filmpje op te nemen 

 

Wie is de grappigste Grapman of -vrouw van de klas? 
Organiseer een Grapman/-vrouw verkiezing in de klas. Wie is het 
grappigste van de klas? Ze mogen een grapje verzinnen of een mop 
vertellen. Ieder kind mag zelf kiezen hoe hij of zij de grap laat zien aan 
de klas: in een stripvorm, als een TikTok-filmpje, of een live optreden 
voor de klas. 
 

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 Grapman/vrouw-
verkiezing 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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