
Lights, camera and action! 
Kinderen krijgen de basis van 
toneelspel mee tijdens deze 
toneel lezen les. Hoe spreek je 
de woorden luid en duidelijk 
uit? En wat gebeurt er met je 
mimiek? Iedereen kan toneelspelen, let maar eens 
op.

Wat is jouw favoriet, het boek 
of de film? Wat zijn de over-
eenkomsten en de verschillen? 
Aan de hand van opdrachten 
gaan leerlingen aan de slag. 
Sneak peak: één van de op-
drachten is het verzinnen van 
een personage. Je kunt uit twee films kiezen: 
“De GVR” en “Dummie de mummie 3.” 

Leerlingen maken kennis 
met Roald Dahl door aan de 
slag te gaan met de perso-
nages uit zijn boeken. Met 
hoeden en pruiken kruipen 
zij in de huid en spelen si-
tuaties na met de speeltips 
uit de handleiding. Ze maken de Grote Roald 
Dahl-kennispuzzel en bedenken een nieuw 
avontuur voor een Roald Dahl-personage.

De leerlingen “goog-
len” er tijdens deze les 
op los en leren alles 
over de zoekmachine 
en zoekstrategieën. Nadat we de opties van 
Google besproken hebben gaan we zelf een 
zoekbattle aan: met behulp van twee uitda-
gende zoekopdrachten ontdekken we hoe je 
Google effectief kunt gebruiken.

Ni Hao! In deze boekensushi maken de kin-
deren kennis met de boeken van hun klasge-
nootjes. Op een leuke en interactieve manier 
worden alle boeken eens goed onder de loep 
genomen. Een acti-
viteit die bijdraagt 
aan het leesplezier, 
groepsgevoel en je 
kritisch laat kijken 
naar boeken.

Weten de leerlingen wat voor 
mediatype zij zijn? Leerlingen 
brengen hun mediagedrag in 
kaart en spelen een interactief 
spel in groepjes. Zo leren ze van 
elkaars mediagebruik. Een les 
die het gesprek over televisieprogramma’s, 
games, online zoekgedrag, reclame en ande-
re mediaonderwerpen op gang brengt. De 
antwoorden zullen je zeker verrassen!
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