#2.7 Ella en Kim (10) lezen
Sleutels van Annemarie
Jongbloed

Voor groep 5, 6 & 7

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!
Wat heb je nodig?
Geef de kinderen potloden en papier

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:
‘Waarin denken Ella en Kim hetzelfde over het boek?’
Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben: ‘Waarin juist niet?’

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

#2.7 Ella en Kim (10) lezen Sleutels
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Praat met de klas over de podcast.
•
•
•

•
•

•
•

Ben jij al eens in een bibliotheek geweest? Hoe was dat? Kun je
in jouw bibliotheek ook nog meer doen dan boeken lezen?
Manus en Julia hebben een favoriete boekenserie. Welke is dat?
Heb jij die ook? Waarom lees jij die boeken graag?
In het boek wordt een paar keer iemand vals beschuldigd. De
hoofdpersonen voelen zich daarna heel rot. Heb jij weleens een
vriend vals beschuldigd? Waarom was dat? En hoe voelde dat?
Hoe voelde je vriend zich toen? Heeft het jullie vriendschap
veranderd?
Julia is vaak heel druk in haar hoofd en piekert veel. Zij probeert
yoga, om te kijken of het haar helpt rustig te worden. Wat helpt
jou als je piekert of onrustig bent?
Waarom zou Maryam een slang in de bibliotheek verbergen?
Zou jij een slang als huisdier willen? Hoe zou je willen dat de
slang er uit ziet? Hoe zou je de slang noemen? Waar zou jij een
slang verstoppen?
Als je zou merken dat er in jouw omgeving spullen worden
gestolen, wat zou jij dan doen?
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?
• Materiaal naar keuze om de sleutel te maken. Bijvoorbeeld klei,
brooddeeg, hout of ijzerdraad. En materiaal om te versieren als
verf, lijm en glitters.
• Pen en papier
JE EIGEN SLEUTEL
Vertel de kinderen: ‘Als jij een sleutel zou hebben van je eigen kamer of
een andere ruimte die geheim is of streng verboden is voor
onbevoegden, hoe zou die sleutel er dan uitzien? Knutsel je eigen loper
en versier deze.’
Vraag ook aan de kinderen: ‘Als je sleutel klaar is mogen jullie het
verhaal achter de sleutel bedenken. Welk mysterie schuilt achter jouw
sleutel? Wat zou jij verbergen in de kamer van de sleutel? Beschrijf ook
een opbergplek voor deze sleutel, die net zo verrassend is als de
opbergplek in het boek, voor de sleutel van de kamer waar Maryam
Vlekje verbergt. Dus waar is de sleutel bij de hand (in de buurt), maar
ligt hij niet voor het grijpen voor anderen?’
Presenteer de sleutel smet de bijpassende mysteries op een mooie
plek in 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. Maak een foto van het boek
en jullie geknutselde sleutels en deel deze op Instagram of Facebook
van de school en tag @dewaanzinnigepodcast #leestijger.
Zorg dat het boek er op een originele manier op staat, bijvoorbeeld half
weggestopt in de zak van een zogenaamde inbreker/dief. Of laat er een
(knuffel)slang omheen kronkelen, als bewaker van het boek. Misschien
heb je zelf nog wel een origineel idee. Leef je uit!

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; waar speelt het verhaal zich
af? En hoe ziet de bibliotheek eruit?
- Over de leesbeleving; hoe voel je je tijdens het lezen van het
verhaal? Welk stukje van het verhaal vind je mooi, verdrietig,
grappig?

-

Over de relatie met je eigen leven; Lijk jij op een personage uit
het verhaal? Hoe? Aan wie zou je dit verhaal aanraden?
Over de schrijfstijl; wat vind je van de schrijfstijl van dit boek?

Wil je meer tips om een gesprek te starten met kinderen over het boek
dat ze hebben gelezen? Kies een paar vragen van Adain Chambers:
Download hier de vragenkaarten!
Bijvoorbeeld:
- Had je het gevoel dat jij zelf het verhaal meemaakte? • Waren er
stukjes in het verhaal waar je dat sterker voelde? • Wat voelde je
precies? • Hoe voelde dat?
- Was er een personage dat je aan iemand deed denken die je
kent? • Wie? • Wat zijn de overeenkomsten? • Wat zou er
gebeuren als ze elkaar zouden tegenkomen?

Deze lesbrief is gemaakt door: Marieke Nelwan & Amanda Ouwens,
werkzaam bij Bibliotheek Rotterdam.

