
 

  

#1.11 Juline (7) leest Kit en 
Kaat en de bruidstaart 

 

Voor groep 3 & 4  



 

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! 
Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:  
 

• Kit en Kaat zijn beste vriendinnen, en worden uitgenodigd om 
bruidsmeisjes te zijn op een bruiloft! Toch zijn ze boos en 
verdrietig. Waarom?  

• Wat voor plannetje maken ze om dit op te lossen?  
 

 

 

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

#1.11 Juline leest Kit en Kaat en de bruidstaart 

4. Praat met de klas over de podcast.  
 

 
Startvragen:  

• Mochten Kit en Kaat uiteindelijk wel of niet de 
bruidstaart maken? Waarom?  

• Hebben ze de bruidstaart helemaal zelf gemaakt denk 
je?  

• Hoe zag de bruidstaart er uiteindelijk uit?  

• Wat vond Juline het leukste stukje uit het boek?  

• Denken jullie dat het verhaal echt gebeurd kan zijn? 
Wat wel en wat niet?  

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

 
Verdiepende vragen  

 

• Juline beschrijft hoe het voelt om verliefd te zijn. Een 
beetje hetzelfde als zenuwachtig zijn. Wat vertelt ze er 
allemaal over? Lijkt het je een leuk gevoel of niet?  
 

• Kit en Kaat zijn beste vriendinnen, ze bakken graag 
samen. Wat gaat Juline doen met haar beste vriendin? 
En wat doe jij het liefste met je beste vriend of 
vriendin? 

http://www.dewaanzinnigepodcast.nl/11-juline-7-over-kit-en-kaat-en-de-bruidstaart/


 

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

• Een feestmiddag (bijvoorbeeld op juffen- en meestersdag!). 

• Tekenpapier met een lege bruidstaart erop (en eventueel 
zelfgebakken muffins).  

• Eetbare lijm (bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Xenos).  

• Hagelslag in allerlei soorten. 

• Smarties. 

• Andere taartversiering. 
 
 
Bruidstaart 
Lees het hoofdstuk ‘Een oefentaart’. Hierin maken Kit en 
Kaat eerst zelf een ontwerp voor een bruidstaart. Het is 
handig om eerst een ontwerp te maken, dan weet je 
precies wat je moet doen als je uiteindelijk gaat bakken. 
De taart van Kit en Kaat heeft lieveheersbeestjes als 
ontwerp.  
 
Wat voor taart zouden de kinderen uit je klas ontwerpen 
als zij het voor het zeggen zouden hebben? Laat ter 
inspiratie verschillende soorten bruidstaarten zien, en laat 
de kinderen aan de slag gaan met papier, potlood en 
natuurlijk allerlei lekkers, dat ze met eetbare lijm op het papier kunnen 
plakken. En als er af en toe wat lekkers in de mond verdwijnt, daar 
doen we niet moeilijk over!  
 
Mocht je het helemaal bont willen maken, dan kun je de kinderen ook 
een eetbare muffin geven om hun ontwerp op uit te proberen!  
 

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 foto’s van 
bruidstaarten op Instagram of Facebook van de school en tag 
@dewaanzinnigepodcast #lezenisleuk #maarnietheus 
#kitenkaatendebruidstaart  
 

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; Waarom mochten Kit en Kaat 

niet meteen de bruidstaart maken? Snap jij die beslissing van 

tante Biet?  

 



 

Over de context; Had je al eerder over Kit en Kaat gelezen? 

Wist je tijdens het verhaal wie wie was?   

 

Over de leesbeleving; In het boek staan ook stukjes die niet 

zoveel met het verhaal te maken hebben. Herkende je deze 

stukjes meteen? Heb je ze gelezen, of overgeslagen? Waarom?  

 

- Over de relatie met je eigen leven; Ben je zelf wel eens op een 

bruiloft geweest? Waren er overeenkomsten met de bruiloft uit 

het verhaal? Waren er ook hele duidelijke verschillen?  

 

Wil je meer tips om een gesprek te starten met kinderen over het 

boek dat ze hebben gelezen? Kies een paar vragen van Aidan 

Chambers: Download hier de vragenkaarten!  

 
Bijvoorbeeld: 
 
Wat vind je het interessantst aan dit verhaal? • Wat zou er met het 
verhaal gebeuren als dit er niet in zat? 

 

Over wie gaat het verhaal? • Wat is dat voor iemand? • Deed hij/zij 
dingen die je niet had verwacht?  
 
Wie helpt de hoofdpersoon?  
 
Zou je een vervolg op dit verhaal willen lezen? • Kan jij een bakavontuur 
bedenken waar de meiden een volgende keer in terecht zouden kunnen 
komen?  
 
Waren er dingen die niet klopten? • Heeft de schrijver dat opzettelijk 
gedaan denk je? • Waarom?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lesbrief is gemaakt door: Roos Visser van BoekRoos.nl  

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20151029%20-%20Vragen%20tweetalgesprekken%20met%20vervolgvragen.pdf
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