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

 
Boek vs. Film
Wat is jouw favoriet, het boek of de 
film? Wat zijn de overeenkomsten en 
de verschillen? Aan de hand van op-
drachten gaan leerlingen aan de slag. 
Sneak peak: één van de opdrachten is het 
verzinnen van een personage. Je kunt uit 

drie films kiezen:  ‘De GVR,’ ‘Dummie de mummie 3,’ en 
‘Superjuffie!’

Jawlensky 
Na het lezen van het boek word je vanzelf 
nieuwsgierig naar het werk van kunste-
naar Jawlensky. In dit programma lees je 
het droevige verhaal van Jawlensky, praat 
je over de kunststroming Expressionisme 
en gaan de leerlingen zelf aan de slag 
met een eigen kunstwerk. Deze kunst-
werken zullen niet misstaan in de klas en 
is zeker een expositie waard. 

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

Boekensushi
Ni Hao! In deze boekensushi maken de kinderen kennis 
met de boeken van hun klasgenootjes. Op een leuke en 
interactieve manier worden alle boeken eens goed onder 
de loep genomen. Een activiteit die bijdraagt aan het 

leesplezier, groepsgevoel en je kritisch laat kijken naar 
boeken.

Verhalenbingo 
Heb  je ooit wel eens echt goed 
geluisterd naar het sprookje van 
Roodkapje? Wist je bijvoorbeeld 
dat de Wolf Roodkapje al van 42 
meter afstand kan ruiken? Of dat Roodkapje er 
29 minuten over doet om naar oma te lopen? Door deze 
verhalenbingo staan de oren op scherp om er zo achter 
te komen wie als eerste zijn kaart vol heeft en BINGO kan 
roepen.

Google erop los! 
De leerlingen “googlen” er tij-
dens deze les op los en leren 
alles over de zoekmachine en 
zoekstrategieën. Nadat we de opties van Google bespro-
ken hebben gaan we zelf een zoekbattle aan: met behulp 
van twee uitdagende zoekopdrachten ontdekken we hoe 
je Google effectief kunt gebruiken.

Mediaspel
Weten de leerlingen wat voor mediatype zij zijn? Leerlin-
gen brengen hun mediagedrag in kaart en spelen een in-
teractief spel in groepjes. Zo leren ze van elkaars mediage-
bruik. Een les die het gesprek over televisieprogramma’s, 

games, online zoekgedrag, reclame en andere mediaon-
derwerpen op gang brengt. De antwoorden zullen je zeker 
verrassen!

Presenteren 
In groep 5 en 6 krijgen kinderen te maken 
met spreekbeurten en boekbesprekingen. 
Voor de groep staan en een verhaal of 
informatie delen kan voor een leerling best 
confronterend zijn. In deze les oefenen leer-
lingen op een speelse manier te presenteren. 
Door middel van leuke opdrachten worden zij voorbereid 
op een spreekbeurt of boekenbeurt.  

Groep 5 & 6
Kunst & cultuur
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