
 
 

De Leessoep 

Ontdek onze Leessoep. Een rijke soep gevuld met activiteiten rondom leesbevordering, 

mediawijsheid en cultuureducatie voor de hele school van peuterspeelzaal tot en met groep 8. Met 

elke ‘hap’ wordt het leesplezier gevoed en ontdekken kinderen verschillende soorten boeken en 

schrijvers. Stel je eigen ‘schoolsoep’ samen door een keuze te maken uit de ingrediënten in deze 

menukaart!  

Peuterspeelzaal: De wereld verkennen met behulp van boeken 

 

Product Beschrijving Afbeelding 

Stapelstenen 
 
 
 
 

Klein wit visje is boos. En Klein wit 
visje is ook verdrietig, verlegen en 
blij, en daarna ook nog eens bang, 
opgelucht, opgewonden én trots. 
Bravo, Klein wit visje is een 
eenvoudig prentenboek over 
gevoelens, waarbij de emoties van 
peuters centraal staan. 
Stapelstenen is een project 
leesbevordering/literatuureducatie 
voor dreumesen en peuters. De 
totale ontwikkeling van het jonge 
kind wordt gestimuleerd, 
geïnspireerd en verrijkt vanuit het 
prentenboek ‘Bravo, klein wit visje’ 
van Guido van Genechten. Het 
project draagt bij aan acht 
ontwikkelingsgebieden. Er wordt 
gezongen, voorgelezen en 
spelletjes gespeeld met echte 
stenen. Met behulp van het boek 
en andere activiteiten worden 
diverse emoties dichterbij de 
peuters gebracht. 

 

Kleine Kangoeroe 
 
 

Het boek ‘Kleine kangoeroe’ van 
Guido van Genechten wordt tot 
leven gebracht in de 
peuterspeelzaal en het kinderdag -
verblijf. Met een kangoeroeoutfit, 
een kangoeroeknuffel  en 
vingerpopjes van verschillende 

 



dieren uit het boek worden 
activiteiten als voorlezen, 
bewegings spelletjes en liedjes 
zingen gecombineerd.  
Het thema van het boek is letterlijk 
‘Op eigen benen staan. 

 

Groep 1/2: Voorlezen, kennis maken met prentenboeken in de klas. 
 

Product Beschrijving Afbeelding 

Bibaboek 
 
 

Omdat de tovenaar op vakantie is, 
mogen de leerkracht en de 
kinderen een aantal weken op een 
aantal toverspullen passen. Elke 
week ontvangen de kinderen een 
brief van de tovenaar, met steeds 
één regel van de toverspreuk. 
Daarmee tovert de leerkracht 
samen met de kinderen elke week 
een ander boek over een heks of 
tovenaar tevoorschijn uit de 
tovenaarsmantel. 
De handleiding geeft hierbij tips 
voor verdere opdrachten. 

 

Mannetje Jas  
 
 

Er was eens… Een mannetje dat 
het altijd koud had; Mannetje Jas! 
Mannetje Jas kleedt zich steeds 
dikker aan. Jas over jas over jas… 
Hij draagt zoveel jassen dat hij er 
in kan wonen! Maar dan ontmoet 
hij Vrouwtje Jas, die het net zo 
koud heeft… Alle jassen kunnen 
uit! 
Dit project voor in de klas is 
gebaseerd op het prentenboek 
Mannetje Jas van Sieb Posthuma. 
De handleiding geeft suggesties 
voor de introductie van het 
prentenboek en verwerkingstips 
rondom de thema’s kleding, 
vriendschap, liefde, warm en koud 
en de jaargetijden. Het 
meegeleverde vogeltje wordt 
gebruikt voor de introductie van 
het verhaal. Het verhaal kan 
verteld worden met het 
prentenboek of met het digibord 
waarop de digitale prenten uit het 
boek vertoond kunnen worden. 
Voor elk kind is er een 
uitgestanste jas op A4 waarmee ze 

 



een jas voor Mannetje Jas kunnen 
maken. Alle jassen samen vormen 
een mooi kunstobject, net zoals 
het jassenhuis in het prentenboek. 

Botje Bij  
 
 

Elke kleuter kan nu een robot 
programmeren! En deze robot 
heet... Botje Bij. De kinderen 
stippelen zelf een route uit en 
programmeren de robot 
vervolgens om het parcours te 
doorlopen. Aan de hand van de 
route luisteren de leerlingen naar 
gedichten en verhalen. Komen ze 
lege plekken tegen in de teksten? 
Dan vullen ze hier hun eigen 
woorden en verhalen in. 

 

 

 

Groep 3: Leren lezen, voorlezen en vertellen 

 

Product Beschrijving afbeelding 

Er was eens  
 
 

Met een groot sprookjesboek in de klas 
worden vijf verschillende sprookjes 
geïntroduceerd. 
De uitvoering van dit project vindt plaats 
op school en duurt een vijftal weken. Het 
gaat om de volgende sprookjes: 
Roodkapje, Doornroosje, De stukgedanste 
schoentjes, De koning met de 
paardenoren en De kikkerkoning. Elke 
week staat een sprookje centraal. Het 
project wordt aangevuld met eerste 
leesboekjes. In de handleiding staan 
verwerkingssuggesties aangegeven. 

 

Verhalenparel 
 

In de klas komt een schelp met daarin een 
wonderlijke verhalenparel. De 
verhalenparel kan in een viertal kleuren 
oplichten. Deze kleuren worden gekoppeld 
aan verschillende verhalenthema’s. Als de 
leerkracht over de verhalenparel wrijft en 
een spreuk uitspreekt geeft de parel een 
rood, groen, blauw of een geel licht. 
Afhankelijk van de lichtkleur biedt de 
leerkracht een verhaal aan dat aansluit bij 
een thema: blauw licht = een verhaal met 
het thema water/parel; rood licht = een 
verhaal met het thema liefde; geel licht = 
een verhaal met het thema goud en groen 
licht = een verhaal met het thema natuur. 
Elke week kan een ander verhaal 
geïntroduceerd worden. 

 



 

Studio Poëzie 
Mediawijsheid/ 
leesbevordering 
 
Scholen zorgen 
zelf voor één of 
meerdere iPads 
 
Check voor het 
reserveren of 
de app 
Stop Motion 
Studio van 
Cateater op 
deze iPads 
gedownload 
kan worden! 

 Welk beeld schiet er door je hoofd als je 
een gedicht leest of voorgelezen krijgt? 
Wat is film en wat heb je eigenlijk allemaal 
nodig om een filmpje te maken? 
Gedichten komen tot leven in Studio 
Poëzie en krijgen dé hoofdrol in een echte 
film. 
Gedichten in een boek vertellen een 
verhaal, met letters in dit geval. In je 
hoofd maak je van zo'n verhaal een film. 
Om dit verhaal voor iedereen zichtbaar te 
maken, verfilmen leerlingen van groep 3 
met behulp van een stopmotion app, 
gedichten uit de bundel "Superguppie is 
alles" 
Met Studio Poëzie vergroten leerlingen de 
vaardigheid om een eigen verhaal te 
vertellen. Ze leren dat iedereen zijn eigen 
verhaal heeft en maakt. 

 

   

 

 

Groep 4: Kennismaken met verschillende soorten boeken 

 

Product beschrijving Afbeelding 

Juttersbuit 
. 

De juf of meester van groep 4 heeft tijdens 
een strandwandeling een geheimzinnige 
ton gevonden. Van wie is die ton? Op de 
ton staat een mysterieuze rebus waarin 
wordt gevraagd de ton naar de afzender 
terug te sturen. Maar wie is de afzender? 
Er zit niets anders op dan de ton open te 
maken! 
Juttersbuit laat de kinderen kennismaken 
met vijf verschillende soorten boeken en 
teksten: een voorleesboek, een leesboek, 
een informatief boek, een gedichtenboek 
en een prentenboek. Bovenin de ton ligt 
het boek ‘Juttertje Tim’: het voorleesboek. 
‘Juttertje Tim’ maakt het begrip “jutten” op 
sprekende wijze duidelijk. 
In de handleiding staan suggesties voor 
opdrachten en verwerkingen. 

 

Ladekastje 
 
 

Plotseling staat er in de klas een kleurig 
ladekastje. Wat zou er in zitten?.. 
Dit project brengt de leerlingen in contact 
met verschillende soorten teksten en 
boeken: een prentenboek, een gedicht, 
een sprookje, een verhaal en een 

 



informatief boek. Het project bestaat uit 
een ladekastje, zes soorten boeken, zes 
voorwerpen die naar de boeken verwijzen 
en een collectie boeken die de kinderen 
zelf kunnen inkijken. Op een speelse 
manier opent de leerkracht elke dag een 
lade en aan de hand van het voorwerp dat 
erin zit introduceert hij/zij een soort boek, 
leest eruit voor en stelt er vragen over. In 
de uitgebreide handleiding worden leuke 
suggesties gegeven voor de introductie en 
verwerking van de diverse soorten boeken. 

Mikki Maker 
 
De leskist 
voorziet in 2  
Makey 
Makey's zodat 
er steeds 2 
groepjes 
kinderen 
tegelijkertijd 
aan dit project 
kunnen 
werken. 

Met uitvinderskit MaKey MaKey wordt het 
aanwezige creatieve vermogen van de 
kinderen getest. Er wordt geteld, 
ontworpen en samengewerkt. 
Leerlingen maken een bedieningspaneel 
dat via de Makey Makey een online 
machine kan besturen. Bij Mikkie Maker 
staat het oplossen, ontwerpen, 
samenwerken en dichten volgens strenge 
regels centraal. 
Leerstof die aan orde komt tijdens de 
lessen: 
• Ontwerpen 
• Materialen kiezen 
• Experimenteren 
• Problemen oplossen 
• Volgordes bepalen 
• Grootte schatten (globaal meten) 
• Gedichten lezen 
• Dichten volgens strenge regels (de regels 
van het elfje) 
• Gevoel krijgen voor machines (een 
machine is een geheel dat bestaat uit 
onderdelen) 
• Tekenen, alleen en/of samen 
• Integreren (verworven vaardigheid 
toepassen in andere/nieuwe situatie) 
• Samenwerken 
• Luisteren, instructies begrijpen en 
uitvoeren, zich houden aan afspraken en 
regels 
 

 

 

Groep 5: Zelf kiezen van boeken. Wat is belangrijk bij het maken van een keuze? 

 

Product beschrijving Afbeelding 



Boekenbal 
 

Met het project Boekenbal maken leerlingen 
door middel van spannende geheimschriften 
kennis met leuke leesboeken. Leerlingen 
grabbelen een bal uit ballenbak. In de bal zit 
een boektitel gecodeerd in geheimschrift. 
Na ontcijfering van dit geheimschrift gaan 
kinderen het boek lezen. In de ballenbak 
zitten ook 5 gouden ballen die verwijzen 
naar een opdracht voor de hele klas. Voor 
iedere leerling is er een werkboekje een 
'balboekje', met tips voor het kiezen van 
boeken. Er is ruimte om over circa 4 
verschillende boeken iets op te schrijven. 
Bovendien staan hierin de geheimschriften 
die nodig zijn voor het ontcijferen van de 
boektitels. 
 
 
 
 

 

 Ik maak een 
prentenboek 
 
 

 Maak kennis met de hardwerkende tandarts 
Soezie, de oververmoeide draak Dries en 
tuinman Jan met kiespijn. Voeg een 
schemerlamp toe, een tandenborstel en een 
pan. Mix al deze ingrediënten door elkaar en 
voilà je hebt een prentenboek. Nou ja, zo 
simpel gaat het nu ook weer niet... In dit 
lespakket leren leerlingen stapsgewijs een 
eigen prentenboek maken. Ze worden 
daarbij geholpen door Dries de Draak, de 
hoofdpersoon uit het bijbehorende 
prentenboek ‘Eindelijk slapen!’ van Martine 
van Nieuwenhuyzen. 
In vijf lessen maken leerlingen aan de hand 
van een werkboek stapsgewijs hun eigen 
prentenboek. Hierbij kan zowel klassikaal als 
individueel worden gewerkt. Het lespakket 
bestaat uit vijf lessen van vijftig minuten per 
les 
 

 
 
 
 

   

Blikflits 
 

Bij BlikFlits staat het begrijpend leren kijken 
van leerlingen van groep 5 centraal. 
Beeldtaal is een nieuwe taal geworden en is 
dé taal van de jongere generatie. Het is een 
communicatiemiddel geworden waarbij 
woorden bijna overbodig zijn geworden. 
Onze maatschappij is gevuld met 
beelden/foto’s en het is een onderdeel van 
ons leven geworden. Daarom is het zo 
belangrijk om beelden te leren lezen. Met 

 



Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal 
stappen in het beeld-kijken. Van de 
geschiedenis van de fotografie tot het zelf 
onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat 
en wat beeld kan veroorzaken. BlikFlits 
neemt leerlingen ook mee in de beleving van 
foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. 
Leerlingen worden verbaasd, geprikkeld om 
te ontdekken hoe iets werkt en verwonderd 
wanneer een waarneming anders blijkt te 
zijn dan verwacht. 

   

 

 

Groep 6: Leren waarderen van boeken en leren zoeken in de bibliotheek. 

 

product beschrijving Afbeelding 

Kraak de 
Code 
 
 

Een geheimzinnige kluis in de klas met een 
cijferslot. Wat is daar de bedoeling van? De 
leerlingen gaan z'n allen de code kraken door 
boeken te lezen. Na het lezen van een boek 
ontvangen de leerlingen steeds een code. De 
code bestaat uit een bladzijdenummer, een 
regelnummer en een positienummer. De 
codes zoeken de leerlingen op in een 
codeboek. Zo ontstaat er een som in letters. 
De uitkomst van de som is de code van het 
cijferslot van een kluisje waar een 
voorleesboek ligt.  
 In een krasboekje noteren de kinderen wat ze 
van de boeken vinden. Dit zorgt voor veel 
spanning en leesplezier! 

 

Mondrimaan 
 
Inclusief 3 
digibord 
lessen! 

MondriMaan bestaat uit 3 digibordlessen, elk 
beginnend met een vlog van professor Jones. 
In de eerste les maken we kennis met deze 
excentrieke professor. Hij roept de hulp van 
de leerlingen in. Want hoe kan hij anders ooit 
aan zijn reis na de maan beginnen? 
In de tweede les zien we dat er tijdens het 
opbouwen van de raket iets mis gaat. Er 
vormt kortsluiting en de professor komt vast 
te zitten in een Mondriaan-schilderij. Zijn 
raket ligt in stukken verspreid over het 
schilderij. Deze gaat hij, met hulp van de 
leerlingen, in 17 opdrachten verzamelen 
zodat hij de raket kan opbouwen en uit het 
schilderij kan ontsnappen. In de derde les gaat 
de professor écht aan zijn reis beginnen. Toch 
heeft hij nog één keer de hulp van de 
leerlingen nodig. 

 



Biepstore 
 
Geschikt 
voor scholen 
met een Bieb 
op School. 
 
Zorg zelf 
voor 
voldoende 
iPads  
 
Bij dit 
project hoort 
de app 
Bieppstore. 
Check of 
jouw iPads 
apps buiten 
de appstore 
accepteren! 

Gewapend met een tablet en toegang tot 
BieppStore leren leerlingen op een speelse 
manier zoeken in de bibliotheek. Virtueel 
shoppend, maken de leerlingen kennis met 
onder meer verschillende 
kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en 
gedichten. Ze leren zoeken in de catalogus en 
de fysieke collectie van de bibliotheek (op 
school). Is een opdracht succesvol 
uitgevoerd? Dan is een Bieppkredietkaartje 
verdiend waarmee de (fictieve) app 
gedownload kan worden. Dit interactieve en 
multimediale bibliotheekbezoek is ontwikkeld 
voor groep 6. Een app vormt de basis voor dit 
product en draait op zowel een iPad als op 
een Android tablet. Deze app is niet geschikt 
voor Windows 8 tablets. Leerlingen werken bij 
BieppStore in groepjes. Elke groep van 3 à 4 
leerlingen krijgt een tablet. Een groep van 23 
leerlingen bijvoorbeeld, heeft dus 5 à 6 
tablets nodig. 

 

 

Groep 7: een schrijver op bezoek en opdrachten rondom boeken 

 

Product beschrijving afbeelding 

Schrijvers- 
Bezoek 
 

Wie wil dat nu niet? Een echte schrijver op 
bezoek. Dat betekent volop vragen stellen. 
Waarom schrijft u? Waar haalt u uw inspiratie 
vandaan? Wanneer komt het volgende boek? 
Op welk tijdstip van de dag schrijft u het liefst? 
Leuk, die ongedwongen vragen van de 
kinderen. Dat vindt de schrijver ook... Die laat 
zich graag verrassen. 
De leerlingen bereiden zich met het 
werkboekje voor op het schrijversbezoek in de 
klas of de bibliotheek. In het werkboekje is 
ruimte voor hun leeservaring en informatie 
over de schrijver en z’n boeken 
 

 

Eén tegen 
allen 
 
Nieuwe 
posters met 
nieuwe 
opdrachten! 

De klas moet tachtig opdrachten uitvoeren die 
op een poster (A1-formaat) staan. De poster 
komt uiteraard in de klas te hangen. De 
kinderen moeten bijvoorbeeld een lijst met 6 
boeken maken die door Jacques Vriens zijn 
geschreven, een rap maken over het 
onderwerp “lezen” en deze rap opvoeren voor 
de klas, of een lekker recept maken uit een 
kinderboek en dit klaarmaken voor de 
bibliotheek... De opdrachten hebben allemaal 
te maken met lezen, boeken en schrijvers, 
variëren van zoekopdrachten tot creatieve 

 



activiteiten en kunnen zowel alleen als in 
groepjes of met de hele klas uitgevoerd 
worden. De handleiding staat boordevol 
suggesties. Het project is ook geschikt om 
samen met de buitenschoolse opvang uit te 
voeren 

Wereld- 
Leziger 
 
Licentie voor 
een heel 
schooljaar 
met 101 
opdrachten 
van circa 15 
minuten 

De wereld lezen in 101 opdrachten. Dat is de 
uitdaging waar de leerlingen van groep 7-8 
voor komen te staan. Met dit (online) 
opdrachtenspel worden leerlingen op 
meerdere momenten in de week gestimuleerd 
en geïnspireerd om te lezen en daarover te 
praten. 
Met behulp van onze zintuigen is de hele 
wereld ‘leesbaar’. We voelen, proeven, ruiken, 
zien en horen, vaak in combinatie met elkaar. 
Telkens opnieuw lezen we de wereld, ieder op 
onze eigen wijze, en geven we betekenis aan 
wat ons omringt. 
Op Wereldleziger.nl vind je een gevarieerd 
aanbod van (lees)opdrachten die verschillende 
zintuigen prikkelen. Waar denk je aan als je 
kijkt, ruikt, proeft, voelt of hoort? En welk 
verhaal heb je daarbij? Weet jij wat een 
broodje aap is? En is er één woord dat in alle 
talen hetzelfde is? Heb je wel eens een 
zintuigengedicht gemaakt? 
De opdrachten kunnen in een projectperiode, 
maar ook gedurende het hele schooljaar 
worden gedaan. De opdrachten duren 
gemiddeld 15 minuten en variëren van 
klassikale opdrachten tot opdrachten die de 
leerlingen thuis moeten uitvoeren. Ga de 
uitdaging aan samen met de leerlingen en 
wordt een Wereldleziger 
 

 

 

 

  



Groep 8: plezier in lezen behouden 

 

Product beschrijving afbeelding 

Bekijk het 
 maar  
 
 

Boeken zijn leuk. Net als de verfilmingen 
ervan. Die belichten vaak net wat andere 
details. Maar het wordt pas echt leuk als de 
leerlingen zelf hun favoriete boekverfilming 
mogen kiezen! Als een echte filmjury gaan ze 
aan de slag. De Oscar voor de beste 
boekverfilming gaat naar... 
De school ontvangt van de bibliotheek een 
collectie boeken en DVD's met verfilmingen 
van deze boeken. In kleine groepjes lezen de 
leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op 
school de verfilming van het boek. Elk groepje 
maakt een boekverslag en bereidt een 
presentatie voor. Hierin houden ze een 
pleidooi waarom juist het door hen gelezen 
boek de moeite waard is om met de gehele 
klas te bekijken. 
Daarna worden door alle leerlingen 
stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst 
als stembus. Telling van de stembriefjes wijst 
uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. 
Aansluitend wordt deze verfilming op DVD 
klassikaal vertoond. 
 

 

Tijdjagers 
 
 

Tijdjagers is een leesbevorderingsspel rondom 
de historische jeugdboeken van de Schrijvers 
van de Ronde Tafel. Op een dag wordt er een 
geheimzinnige tijdcapsule in de klas bezorgd. 
De capsule bevat een versleutelde boodschap 
van de Schrijvers van de Ronde Tafel. De klas 
moet onder grote tijdsdruk de inhoud van de 
boodschap achterhalen. Gelukkig zijn de 
leerlingen tot de tanden toe gewapend met 
kennis – uit de boeken van de Schrijvers van 
de Ronde Tafel natuurlijk. Lezen, 21ste-
eeuwse vaardigheden en kennis van de 
tijdvakken zijn nodig om deze opdracht tot 
een goed einde te brengen. Spannende 
spelvormen als een quiz, een sudoku en een 
tikje Lingo leiden naar het eindresultaat. 
Onderweg krijgt de klas hulp, maar tegenslag 
is er ook. Zal het de leerlingen lukken de 
boodschap op tijd te ontcijferen? 
Zenuwslopend! 

 



Kunst en 
media in een 
jasje. 
 
Zorg zelf 
voor 
voldoende 
iPads 
 
Voor dit 
project moet 
de app  
Do Ink uit de 
appstore 
worden 
gedownload.  

Kosten: €3,49 
per ipad! 

Hoe laat je kinderen op een ludieke manier in 
aanraking komen met mediawijsheid en 
kunsteducatie? Laat ze zichzelf filmen voor 
een groen scherm. Zo belanden ze in een 
andere wereld: in de wereld van de kunst. 
Tijdens deze workshopreeks ( 5 sessies van 1 
uur ) plaatsen we kinderen, met behulp van de 
Green Screen-techniek, in de wereld van een 
schilderij. Een schilderij dat tot leven komt 
met een Greenscreen! 
De workshop begint met een korte introductie 
van de Green Screen-techniek. Kinderen leren 
hoe deze techniek werkt en komen erachter 
wat er allemaal bij komt kijken om 
geloofwaardig te ‘acteren’ voor een Green 
Screen. Vervolgens ontdekken ze het verhaal 
achter een bekend schilderij. Met behulp van 
de Green Screen-techniek komen de kinderen 
terecht ‘in’ een schilderij dat tot leven komt. 

 

 

 


