WERKMAP
VOOR BASISSCHOLEN
Het thema van de Kinderboekenweek is EN TOEN?
Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis,
ver weg of dichtbij, komt tot leven en laat de kinderen
werelden van vroeger ontdekken. Je hebt gelukkig geen
tijdmachine nodig om naar andere tijden te reizen. Het
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is veel makkelijker om in een boek te duiken. Verken de
wereld van toen door het lezen van boeken. Of laat je
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voorlezen!
In deze werkmap staan uitgebreide lees- en lessuggesties rond het thema, bij de actieboeken en het thema-

ex

gedicht. Je vindt een uitgebreide titellijst met boeken

We wensen je in de Kinderboekenweek een ﬁjne duik in
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kopieerbare werkbladen.
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lingen. Daarnaast bevat deze praktische werkmap vrij

jk

rond het thema en een overzicht met vrolijke voorstel-

het verleden toe.
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Alleen de werkbladen zijn vrij te downloaden en te kopiëren. Verder mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd adressenbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Brancheorganisatie van het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB).
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Het thema van deze 26e Kinderboekenweek is ‘EN TOEN?’. Met dit thema gaan we terug in de
tijd. Geschiedenis, ver weg of dichtbij, komt tot leven en laat de kinderen werelden van vroeger
ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, over interessante uitvindingen of kom alles
te weten over de Romeinen. En waarom wordt er over de ene gebeurtenis uit de geschiedenis
heel veel geschreven en over een andere gebeurtenis niet? Waarom is het één belangrijk en
het ander niet?
Je hebt gelukkig geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Het is veel makkelijker
om in een boek te duiken. Laat jij de kinderen meeduiken?
ACTIELIED
Dit jaar is er voor het eerst geen cd bij de Kinderboekenweek. Er is wel een actielied, uitgegeven door
Make Some Noise Kids.
Op www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek is dit
lied te beluisteren en de tekst te downloaden.

WERKMAP
Bij de actieboeken zijn lessuggesties gemaakt, die je in
deze werkmap vindt. De werkbladen die bij de lessen
horen, worden in het klein afgedrukt in de werkmap.
Als leerkracht kun je ze vrij downloaden via de site
www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek. Is er
een verwijzing naar de website dan zie je dit aan het
computer-icoon .
Ben je leerkracht van groep 3? Dan kun je dit jaar kiezen.
Pak je het prentenboek bij de kop of ga je aan de gang
met het boek over Mees en Tijn. Bij het prentenboek voor
de onderbouw, is gezien het thema, ook een speciale
lessenserie geschreven voor groep 3.

VOORSTELLINGEN
Ook dit jaar zijn er vrolijke, grappige, interactieve voorstellingen bedacht, die je kunt boeken voor je school.
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ACTIEBOEKEN
Speciaal voor de Kinderboekenweek zijn er drie actieboeken bij het thema geschreven. Het prentenboek voor de
onderbouw is geschreven en geïllustreerd door Michel
de Boer. De titel is Tijdmachien (uitgever Buddy Books).
Ina van der Beek schreef het boek Mees en Tijn en het
geheim van het kasteel voor de middenbouw (uitgever
Den Hertog). Dit boek is geïllustreerd door Melanie Broekhoven. Voor de bovenbouw van de basisschool schreef
Judith van Helden een nieuw deel in de serie van Maffe
Meester Daan (uitgever Columbus). Hij gaat in dit deel
terug in de (verleden) tijd, naar de Romeinen. Dit boek is
voorzien van humoristische tekeningen door Hanne Snel.
NB. Van dit laatste boek is ook een luisterboek gemaakt.
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GEDICHT
Henriët Koornberg-Spronk schreef het gedicht bij het
thema, getiteld ‘Oude eik’. Het gedicht is afgedrukt op
posterformaat, maar ook uit te delen als kaart aan elk
kind. Beide zijn te koop bij de christelijke boekhandel.
Bij dit gedicht is een les gemaakt die te gebruiken is in
de middenbouw/bovenbouw.

BCB en het Platform Christelijke Kinderboeken (PCK)
wensen alle leerkrachten en kinderen een fijne duik in
het verleden toe in deze Christelijke Kinderboekenweek.
Geniet van alle fantastische boeken die je meenemen
naar andere tijden.
Hartelijke leesgroeten en heel veel leesplezier,
Vrouwke Klapwijk
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BOEKENTAFEL
Maak een boekentafel over boeken waarin de geschiedenis een grote rol speelt. Gebruik daarvoor de themalijst.
(pag. 8-9, 30-31)

em

VOORWAARDEN
Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Een ding is daarbij
heel erg belangrijk: zorg voor een uitgebreid, uitdagend,
up-to-date en breed aanbod van boeken. Hoe vaak zien
boeken er niet versleten en stukgelezen uit. Niet echt iets
om enthousiast van te worden.
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Wat is het fijn dat wij in een tijd leven dat we zelf boeken kunnen kiezen uit het enorme aanbod
van kinderboeken dat er is. Honderd jaar terug in de tijd was dat helemaal niet zo. Er waren
boeken op scholen, dat wel. Maar boeken thuis, voor je zelf? Het enige boek dat er vaak in huis
lag, was de Bijbel. Rond 1900 zijn pas de eerste bibliotheken opgericht.
Boeken kunnen kinderen zelf lezen, lekker in hun eentje. Een boek kan ook voorgelezen worden,
maar uit een boek kun je nog meer halen. Door erover te praten of door er creatief mee aan de
slag te gaan. En dat vind je in deze werkmap.
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Is er in jouw bibliotheek ook plaats voor informatieve
boeken, prentenboeken (voor oudere kinderen), zoekboeken, gedichtenboeken, series (50% van alle lezers is
een serie-lezer) en geschiedenisverhalen?
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LEESTIJD
Rooster elke dag een leesmoment in, waarop iedereen in
de klas daadwerkelijk leest. Het moment na een pauze is
daar erg geschikt voor. Door te lezen krijgen ze de gelegenheid om weer tot rust (oa. in hun hoofd) te komen.
LEES VOOR
Zonder voorlezen kunnen kinderen niet uitgroeien tot
echte lezers. Door voorlezen leren de leerlingen hoe het
werkt bij lezen en leren ze hoe een tekst geïnterpreteerd
kan worden. Ze horen het ‘drama’ achter de woorden.
Door voor te lezen kan een leerkracht een ‘moeilijk’ boek
bereikbaar maken. Door de verbondenheid en de sfeer
tijdens het voorlezen creëer je gouden momenten
waarop leerlingen later met plezier terugdenken.
VERTEL EENS!
Nodig je klas uit tot praten over de boeken door de
woorden ‘Vertel eens’, een introductie die laat zien dat
je als leerkracht werkelijk wilt weten wat de kinderen van
een boek(fragment) vinden. Vermijd de vraag ‘waarom’
omdat die te breed is, blijf als leerkracht neutraal.
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TOP DRIE van jouw boekentafel – Geef elk kind drie
kleine stukjes papier. Nu mogen ze bij de drie, voor hen
de meest aantrekkelijk boeken (die ze zelf graag zouden
willen lezen), een papiertje leggen. Welke boeken
hebben de meeste papiertjes?
QUOTE
Laat de leerlingen in je klas in de Kinderboekenweek een
poster maken met een mooie quote over lezen of over
hun lievelingsboek, als collage of in een mooie letter (kalligrafie). Dit is de quote die Amber doorgaf ‘Als je eenmaal begint met lezen, kun je gewoon niet meer stoppen’.
BOEKENGESPREK
Het is van groot belang dat je regelmatig een (voorlees)
boek pakt, waar je met de klas over door praat, bv. aan
de hand van vragen. Geen ja of nee, of weet vragen.
Maar vragen die dieper op de inhoud ingaan. Het
helpt kinderen verder in hun literaire ontwikkeling. Je zult
versteld staan van de kinderen als je ze laat praten over
boeken. Om het niet te laten verzanden, zie je hieronder
en hiernaast vragen die je kunt stellen na het lezen van
(een gedeelte) van een boek.
VOORBEELDEN VAN BASISVRAGEN
Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek?
Wat vond je niet mooi, leuk of goed?
Wat vond je moeilijk of onduidelijk?
Zie je bepaalde dingen telkens terugkomen (verbanden)?
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VOORBEELDEN VAN ALGEMENE VRAGEN
Toen je dit boek voor het eerst zag, wat dacht je toen
dat dit voor boek was? Welke verwachtingen had je
van dit boek?

In

Ken je een boek wat hier veel op lijkt? Welk boek?
Zijn je tijdens het lezen woorden of zinnen opgevallen
die je mooi vond? Of lelijk?
Als jij dit boek geschreven had, wat had je dan anders/
beter gedaan?

VOORBEELDEN VAN SPECIALE VRAGEN
Hoe lang duurt het verhaal, denk je?
Zijn er dingen in het verhaal die lang duren maar in een
paar woorden verteld worden? En zijn er dingen die heel
vlug voorbij zijn, maar die uitgebreid beschreven worden?
Waar speelt het verhaal zich af?
Welk persoon uit het verhaal boeide jou het meest?

Is er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt meegemaakt? Vertel…
Hoeveel verschillende verhalen (verhaallijnen) zitten er in
dit boek?
Is dit een boek om snel of juist heel langzaam te lezen?
Wat ga je andere kinderen over dit boek vertellen?
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BOEKEN BIJ HET THEMA

EN TOEN? is het thema van de Kinderboekenweek. Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we
terug in de tijd. Ga je mee naar de tijd van de ridders en kastelen? Of naar de tijd van de
Romeinen? Misschien wil je wel weten hoe je een reuzenos moet vangen. Of hoe de eerste auto
reed. Misschien had je wel mee willen varen op de schepen van ontdekkingsreiziger Columbus.
Dat kan allemaal. Je hebt geen tijdmachine nodig om dat te ontdekken. Leef mee met personen in
de tijd van vroeger door het lezen van een BOEK.

r

Onderstaande titels zijn een selectie van kinderboeken die passen bij het thema. We noemen hier
alleen de titels, de schrijvers en de uitgevers. Wil je meer weten over de inhoud van de boeken? Dan
moet je zeker kijken op www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek. Omdat de ruimte in deze werkmap beperkt is, staan er op de genoemde website nog meer titels die bij dit thema passen.
BOEKEN VOOR GROEP 3 EN 4

Kijk voor de boeken op pag. 30-31 van de werkmap.
Aangevuld met:
NIEUW
e ko er n eneer r ndt, Leontine Gaasenbeek
– MES – Een koffer vol oude verhalen.
NIEUW
e s een en de ijd, Rian Visser – Books2Download –
(prentenboek). Een steen uit de ijstijd maakt duizenden
jaren geschiedenis mee.
e ro e e br nd oor eesboek, Joke van Leeuwen
– Rubinstein – 24 verhalen bij de mooiste werken
van Rembrandt.
Knier je er e , Michel de Boer - MES
Over een fotoalbum met foto’s van vroeger.
NIEUW
wi ik er ook , Vivian den Hollander – Holkema
& Warendorf – Lisa & Jimmy: Bij het opruimen van de
zolder van opa en oma komen er allemaal oude spullen
tevoorschijn. Spullen met een herinnering, maar ook om
nieuwe verhalen mee te verzinnen.
NIEUW
n r re ridders o e ende ikin en,
Busser/Schroder – Moon – Grappige en leerzame
gedichtjes over de geschiedenis.
ke n r de
n, Michel de Boer – Buddy Books –
Kun je heimwee hebben op de maan?
NIEUW Wondere Were d W een es iedenis, Mack
– Clavis – Een informatief boek boordevol leuke weetjes,
bijzondere verhalen, prachtige foto’s en grappige tekeningen. Voor tijdreizigers vanaf 5 jaar.
e r eo oo , Liesbet Slegers – Clavis –
Een kennismakingsboek voor kleuters over de archeoloog,
kledij en materiaal, vindplaatsen, datering, musea …

n
e eden, Arend van Dam – Holkema & Warendorf
Zelf lezen over belangrijke gebeurtenissen in de
geschiedenis (AVI S – E4).
n e eden, Arend van Dam – Holkema & Warendorf –
50 voorleesverhalen over de geschiedenis van Nederland.
NIEUW
nd
ben ik ridder (E3), Thijs Goverde – Zwijsen –
Verhalenbundel met meer dan 30 verhalen over ridders.
NIEUW
ies en ies o oek n r de
i ies
Marian Schalk – MES – Over een stamboom maken en
het geheim van tante Judith.
os en
s e nd n de ij , Sylvia Vanden Heede
– Lannoo – Een samenleesboek van Vos en Haas over
mummies, farao’s en piramides.
NIEUW Wee je no o
, Vivian den Hollander
– Holkema & Warendorf – Opa Bak heeft een reünie
met zijn vrienden van vroeger. Samen doen ze spelletjes
van vroeger.
NIEUW
ekkie en roe en de erbor en ode,
Vivian den Hollander – Ploegsma – Over een oud
fotoboek en een geheime code.
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BOEKEN VOOR GROEP 1 EN 2
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tip
KIJK OOK NAAR
i e er e ub s heeft 50 leesboeken in
haar fonds over de canon van Nederland.
Verder zijn er nog 10 prentenboeken en een
verhalenbundel ‘Van tijd tot tijd’.
Er zijn (vanaf augustus) ook digibordlessen
beschikbaar over het thema.

31-07-20 13:51

16

BOEKBESPREKING EN LESSUGGESTIES

en toen?
TIJDMACHIEN

Actieboek voor de onderbouw; 4-6 (7) jaar
Auteur en illustrator: Michel de Boer
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Uitgeverij Buddy Books
ISBN: 9789087820633
Gebonden | 32 pagina’s | € 6,95 (t/m 31 oktober 2020)
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Dit boek is een tijdmachien.
Ga het lezen en je zal zien:
ineens ben je ergens anders, dan waar je eerder was.
Sta je zomaar op de maan en niet meer in de klas.
Of ben je niet meer thuis, maar in een groot paleis.
Of met een zeevaarder op wereldreis.

jk

ACHTERGRONDINFORMATIE
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Het prentenboek Tijdmachien van Michel de Boer neemt
je mee naar belangrijke uitvindingen, ontdekkingen en
gebeurtenissen uit de geschiedenis. Hieronder lees je
meer informatie over deze tijdperken.
• Van 500 - 1500 waren de middeleeuwen. Kastelen
horen bij de Middeleeuwen. Een kasteel was een huis
van een adellijk heer, waarin hij zich goed kon verdedigen tegen vijanden. Kastelen hebben heel dikke muren
en om het kasteel lag een diepe gracht met een brug
die je kon ophalen. Zo kon de vijand niet zomaar naar
binnen. Ridders hielpen ook om het kasteel te beschermen en ze vochten voor hun heer als er oorlog was.
• In 1445 wordt de boekdrukkunst uitgevonden. De Duitser
Johannes Gutenberg is de uitvinder van de boekdrukkunst in Europa. In 1455 drukte hij de Gutenbergbijbel.
• In 1595 heeft Antoni van Leeuwenhoek de moderne
microscoop uitgevonden. Van Leeuwenhoek gebruikte
lenzen voor het bouwen van microscopen. Hij ontdekte
daardoor de ‘micro-organismen’. Zijn microscoop kon
wel 270 keer vergroten.
• Rembrandt van Rijn leefde van 1606-1669. Hij was een
Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. Hij wordt
gezien als één van de meest succesvolle schilders ooit.

290720 KBW werkboek A4-inhoud_L.indd 16

Opvallend is dat geen andere schilder uit de zeventiende eeuw zoveel zelfportretten maakte als Rembrandt.
Rembrandt maakte de beroemde nachtwacht, een
groepsportret van de militie van kapitein Frans Banning
Cocq en zijn luitenant Willem van Ruytenburch. Hij was
de eerste die figuren in actie afbeeldde op zijn groepsportretten.
• In 1603 wordt de Nederlandse zeevaarder Abel Tasman
geboren. Hij was in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is met name beroemd door
het in kaart brengen van Australië, Nieuw Zeeland, de
Fiji-eilanden en het, naar hem vernoemde, Tasmanië.
Hij was de eerste Europeaan die het hele Australische
continent omzeilde.
• Michiel de Ruyter leefde van 1607-1676. Hij was een van
de bekendste zeehelden uit de Nederlandse geschiedenis. Er werd veel handel gedreven over zee. De Engelse
schepen waren concurrenten van de Nederlandse schepen. Daardoor ontstond er oorlog. Michiel de Ruyter
hielp bij de verdediging van Nederland. De strijd tegen
Engeland was een ongelijke strijd. De Engelsen hadden
veel grotere schepen, met veel grotere kanonnen. En
toch wist Michiel de Ruyter zo af en toe een slag te winnen. Dat kwam alleen maar door zijn stuurmanskunst.
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lang geleden of nu. Maar kortom, geschiedenis geven
aan jonge kinderen, kan zeker!
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Bespreek met de leerlingen het begrip ‘tijd’.
We hebben de tijd van nu, (de tijd waarin de kinderen nu
leven), de tijd van toen/vroeger, (de tijd dat onze opa`s
en oma`s nog klein waren en de tijd daarvoor zelfs toen
opa en oma nog niet geboren waren), en er is nog de
tijd van later (de tijd die nog moet komen, dat is de tijd
dat je groot bent geworden). Wat zal er dan anders zijn?
Introduceer het thema ‘de tijdmachine’. Wat is een tijdmachine? Een machine die je naar een andere tijd brengt.
Aan de binnenkant van de stofomslag van het actieboek
voor de onderbouw is een tijdlijn afgebeeld. Deze tijdlijn
kun je ophangen in de klas. Zijn er al kinderen die een
bepaalde tijd herkennen? (ridders, stoomtrein)
Je zou een tijdmachine kunnen bouwen en deze het hele
thema gebruiken. Met twee grote dozen, aluminiumfolie
en google kom je al een heel eind.

oorbereidin en i s
bij e
ieboek
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Zijn grootste succes had Michiel de Ruyter bij Chattam.
• De uitvinding van de telescoop hebben we te danken
aan de Middelburgse lenzenslijper Hans Lippershey. In
1608 vroeg deze Zeeuw octrooi aan op een instrument
‘om verre te sien’.
• 1607-1643 Jan Adriaanszoon Leeghwater kreeg het
oppertoezicht over de poldermolens. Mede onder zijn
leiding werden in Noord-Holland tussen 1607 en 1643
diverse plassen drooggelegd.
• 1800 De pruikentijd was een periode in de achttiende
eeuw waarin het mode was in de deftige kringen om
een pruik te dragen. Zowel mannen als vrouwen kleedden zich zeer opzichtig met veel make-up, maar ook
met kleding met kant, gouddraad, gespen en strikken;
ook was het dragen van schoeisel met hoge hakken
zeer populair.
• 1839 In Nederland kon je je goed verplaatsen over het
water en veel vrachtvervoer ging dan ook per schip.
Voor het reizigersvervoer waren er de postkoets, de
veerboot en de trekschuit. De spoorwegen in Nederland
werden voornamelijk gebouwd voor het reizigersvervoer,
want zo kon je je veel sneller verplaatsen.
• 1865 De sterrennacht is door Van Gogh geschilderd in
een psychiatrische inrichting. Het schilderij is een van de
beroemdste kunstwerken uit de kunstgeschiedenis aller
tijden. Hoewel het een landschap bij nacht laat zien,
schilderde Van Gogh het overdag.
• Een hoge bi is een vroeg type fiets met een heel groot
voorwiel en een heel klein achterwiel. De pedalen zijn
vast aan het voorwiel bevestigd.
• Benz maakte in 1885 de eerste auto in de wereld. De
driewielige auto van Benz werd benz patent motorwagen genoemd. De wagen werd aangedreven door zijn
zelf ontwikkelde en gebouwde verbrandingsmotor. De
auto had een maximumsnelheid van 15 km/u.
• Op 20 juli 1969 landde de maanlander van de Apollo
11-missie op het maanoppervlak. Enkele uren later, het
was toen inmiddels 21 juli, zette Neil Armstrong als eerste mens ooit voet op de maan.

oe i d
es iedenis
e en
n jon e kinderen
Door het thema van deze Kinderboekenweek krijgen
kinderen uit de onderbouw al geschiedenis. Ik kan me
voorstellen dat je je afvraagt of dat wel geschikt is voor
jonge kinderen. Er wordt namelijk wel eens gedacht dat
kinderen eerst de begrippen van klok- en kalendertijd
moeten beheersen voordat je geschiedenisles kan geven.
Maar uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen al
een basaal historisch tijdsbesef kunnen ontwikkelen en
dat onderwijs de ontwikkeling daarvan kan stimuleren.
Gebruik bij jonge groepen nog geen jaartallen, maar gebruik de termen: het langst geleden, heel lang geleden,
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Wordt er bij een bepaalde spread een werkblad gebruikt,
dan is dat werkblad in het klein te vinden bij de betreffende instructie. Het werkblad zelf is te downloaden via
de site www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek
Is er een verwijzing naar de website dan zie je dit aan
het computer-icoon
Ons advies is om steeds 1 spread/tijd tegelijk centraal te
stellen. (Bv. elke dag een spread)
Lees de spreads door en kijk welke activiteiten uitvoerbaar zijn in jouw groep. Bij elke tijd is een taal/woordenschat opdracht uitgewerkt en een spel/doe activiteit.
Sommige opdrachten kunnen gedurende de hele kinderboekenweektijd aangeboden worden, zoals de hoeken
en knutselopdrachten. Start hiermee als de bijbehorende
spread aan de beurt is.
Begin elke dag weer van voren af aan in het boek met
voorlezen, zodat er steeds een spread bijkomt die vervolgens de aandacht krijgt. Bij elke spread worden drie
nieuwe woorden aangeboden die op een woordmuur
gehangen kunnen worden.
Zie pag. 30-31 voor een overzicht van prentenboeken ed.
die bij dit thema gebruikt kunnen worden.
Voel je vooral vrij om de opdrachten om te buigen naar
eigen inzichten en fantasieën.
Een heel fijne Kinderboekenweek/maand gewenst!
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ONDERBOUW • WERKBLAD 2

SPREAD 1 RIDDERS
Op bladzij 1 en 2 ben ik een echte ridder.
Ik zit op een wit paard.
Ik draag een helm, een schild
en een heel scherp zwaard.
Woordenschatwoorden:
gracht, jonkvrouw, harnas
Extra:
Wie kan een verhaal bedenken bij deze plaatjes.

Lessuggestie bouwhoek
Kinderen bouwen hun eigen kasteel in de bouwhoek.
Eventueel naar aanleiding van (diverse) bouwtekening(en).
Als extra kunnen er bv. Playmobil ridders en jonkvrouwen
(met paarden) toegevoegd worden.

r

en toen?

SPREAD 2 BOEKDRUKKUNST

ONDERBOUW • WERKBLAD 1

pl
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Op bladzij 3 en 4 help ik
een Duitse meneer.
Samen drukken we de Bijbel,
wel meer dan 100 keer.
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Woordenschatwoorden:
kopiëren, inkt, tekst

ki

Download: Onderbouw – werkblad 1

In

Extra
Breid de bouwtekeningen uit (Pinterest, zoekterm: bouwtekening bouwhoek kleuters). Probeer het ook eens
andersom door de kinderen een kasteel te laten bouwen
en hen daar zelf een bouwtekening van te laten maken.
Verzamel verkleedkleren van ridders en jonkvrouwen
(met attributen) zodat kinderen zelf het rollenspel kunnen
spelen.
Breid de woordenschat uit door plaatjes in de bouwhoek
te hangen van bv. de gracht, kantelen, ophaalbrug, jonkvrouw, zodat de kinderen uitgedaagd worden om hun
kasteel uit te breiden. Maak een foto van de kunstwerken
en hang ze op.

Lessuggestie stempelen
Kinderen maken hun eigen Bijbel d.m.v. stempelen. Leg
aan de kinderen uit dat wij zonder kopieermachine niet
allemaal een bijbel kunnen hebben. Hoe deden ze dat
vroeger? Eerst overschrijven, daarna kwam de boekdrukkunst. Daarmee kon je kopiëren.
Op de voorkant komt Bijbel van ….. (eigen naam stempelen) te staan en in de binnenkant, drie woorden (of een
korte zin naar eigen invulling of n.a.v. het Bijbelverhaal)
en de mogelijkheid om er iets bij te tekenen (of een
kleurplaat).
Download: Onderbouw – werkblad 3-5

en toen?

ONDERBOUW • WERKBLAD 3

Taal/woordenschat
Maak de plaatjesweb af bij de woorden ridder en
kasteel. Wat hoort er allemaal bij? Laat de kinderen dit
bedenken en erbij tekenen.
Download: Onderbouw – werkblad 2
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MEES EN TIJN EN HET GEHEIM VAN HET KASTEEL
Serie: Mees en Tijn (deel 8)
Actieboek voor de middenbouw, 7-9 jaar
Auteur: Ina van der Beek
Illustrator: Melanie Broekhoven
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Uitgeverij Den Hertog
ISBN 9789033130526
Gebonden | 96 pagina’s | € 5,95 (t/m 31 oktober 2020)
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Samen met opa en oma gaan Mees en Tijn naar
een echt kasteel. Stiekem maken ze een plan om op
onderzoek te gaan in de afgesloten torens. In een hoge
torenkamer doen ze iets heel doms. Ze weten maar één
oplossing: wegwezen! Op weg naar de uitgang stuiten ze
op twee mannen die zich verdacht gedragen. Wat nu?
Introductie
Mees en Tijn en het geheim van het kasteel is het
actieboek voor de leeftijd van 6 - 9 jaar. Dit boek staat
naast andere items centraal wat betreft leesplezier
en leesbeleving. In acht dagen tijd wordt het hele
boek behandeld, ruim voorzien van allerlei lees-taalschrijfopdrachten, beleving, verdieping en expressie. Bij
het thema van deze Kinderboekenweek hoort ook een
actielied. Dit lied kun je downloaden/bekijken op
www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek.
Bij de boekentips vind je meerdere boeken die bij dit
onderwerp gelezen kunnen worden.
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DAG 1
Voorbereiding
Omdat het over vroeger gaat is het leuk om bij elke dag
een PowerPoint te hebben met afbeeldingen van vroeger
die in het verhaal/hoofdstuk voorkomt.
Google op afbeelding oude kruiwagen. Kopieer er
een paar naar een PP en laat die zien (zie onderdeel
boekengesprek). Doe dat ook met: kind in teil vroeger.
Kopieer deze ook naar de PP. Doet dat ook met het
onderdeel kattenogen: ogen van een kat.
Bekijk de voorkant van het boek.
Laat de kinderen vertellen wat ze zien.
Denk daarbij aan de volgende dingen:
• Wat is de titel van het boek? Waar denk je aan bij deze
titel?
• Kun je, als je de voorkant bekijkt, al een beetje weten
waar het boek over gaat?
• Hoe heet de schrijfster van het boek? Ken je meer
boeken van haar?
• Zie je dat dit actieboek een volgend deel uit een serie
boeken is? Waaraan zie je dat?
• En de illustrator? Ken je meer boeken die zij
geïllustreerd heeft?
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Hoofdstuk 1 Logeren bij opa en oma
De neefjes, Mees en Tijn, logeren bij hun opa en oma.
Ze vervelen zich met het regenweer en stoeien balorig
met elkaar. Daarom mogen ze in de grote oude loods
verstoppertje spelen van oma. Omdat er misschien wel
muizen in rondlopen nemen de jongens de poezen Miep
en Piep mee.
Hoofdstuk 2 In de oude loods
Oma loopt mee om de deur van het slot te doen. Ze
vindt het eigenlijk maar niks dat de jongens de poezen
mee hebben genomen. In de loods ontdekt Mees een
oude kruiwagen met ijzeren wielen en Tijn een teil. Oma
vertelt erover en laat de jongens dan alleen. Die vinden
het best een beetje spannend. Achteraan is het bijna
helemaal donker.
Hoofdstuk 3 Verstoppertje spelen
De jongens denken een eng beest te zien, maar het blijkt
Miep te zijn met haar kattenogen. Als Mees zich verstopt
achter een muffe jas moet hij niezen, maar Tijn ziet hem
niet. Wanneer Mees opeens tevoorschijn springt en hem
vastgrijpt gilt Tijn het uit van schrik. Dan moet Tijn zich
verstoppen en Mees zoeken. Tijn is naar boven geklommen en ligt op een houten zoldervloer. Mees klimt ook
naar boven.
Boekengesprek
Stel eerst de basis/algemene vragen uit het Raamwerk
voor een boekengesprek (pag. 6-7). Daarna kunnen de
volgende vragen aan de orde komen:
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Verdieping
De jongens stoeien met elkaar. Oma denkt dat ze ruzie
maken. Wat is het verschil tussen stoeien en ruzie maken?
Bekijk samen de uitleg over de werking van kattenogen.
https://www.weetjesoverkatten.nl/anatomietotaal/ogen/

em

Lees hoofdstuk 1, 2 en 3
NB. In verband met de tijd van voorlezen kun je er ook
voor kiezen om een van de hoofdstukken voor te lezen en
van de andere twee de samenvatting te vertellen.

aa

r

• Mees en Tijn logeren bij hun opa en oma. Wie van de
kinderen doet dit ook weleens? Laat hen erover vertellen.
• Mees en Tijn zijn neven van elkaar. Zijn er kinderen die ook
een goede band met hun neven en/of nichten hebben?
• Wat is een loods?
• Laat afbeeldingen zien van kruiwagens van vroeger en
nu. Wat zijn de verschillen?
• Laat een afbeelding van vroeger zien waarop een kind
in een teil zit om gewassen te worden. Kunnen de kinderen zich een beetje voorstellen hoe dat was?
• De poes heeft enge ogen. Poezen hebben kattenogen.
Wie van de kinderen kan vertellen hoe die eruit zien?
Op de straat ziet je soms ook ‘kattenogen’. Wat zijn dat
en waarvoor dienen deze?
• Hoe zou het komen dat die oude jassen zo vreemd
ruiken? Ze stinken naar schimmel. Wat wordt daarmee
bedoeld?
• Mees en Tijn zitten op de houten zoldervloer. Die kraakt
als ze gaan zitten. Waarom?

Lees-taal-schrijfopdracht
Mees en Tijn vinden het best spannend en een beetje
eng om rond te struinen in de donkere loods. Laat de
kinderen een situatie bedenken die zij spannend en misschien ook wel een beetje eng vinden, zoals bijvoorbeeld
rondstruinen op een oude zolder. Laat hen hiervan een
woordveld maken en vervolgens een kort verhaal. Hierna
kunnen enkele kinderen hun verhaal voorlezen.
Expressie
Eerder heb je het gehad over stoeien en ruzie maken.
Laat kinderen d.m.v. drama het verschil tussen stoeien en
ruzie maken uitbeelden.
Opdracht voor de volgende les
In de volgende les gaat het over herinneringen en
souvenirs. Vraag of de kinderen zelf een souvenir mee
willen mee nemen en de herinnering daaraan met de
klas willen delen.
Het gaat ook over oud speelgoed. Hebben ze thuis nog
spelletjes die hun vader of moeder hebben gedaan toen
ze kind waren? Vraag of die mee naar school genomen
mogen worden.
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K
Actieboek voor de bovenbouw; 10-12 jaar
Auteur: Judith van Helden
Illustrator: Hanne Snel
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Uitgeverij Columbus
ISBN: 9789085434474
Gebonden | 96 pagina’s | € 5,95 (t/m 31 oktober 2020)
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Dit actieboek is ook verkrijgbaar als Luisterboek cd.
Uitgeverij de Toren | ISBN 9789493043114 | € 5,95
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Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd is het actieboek voor de leeftijd van 9-12 jaar. Dit boek staat naast
andere items centraal wat betreft leesplezier en leesbeleving. In 8 dagen wordt het hele boek behandeld, ruim
voorzien van allerlei gespreksvragen, taal/schrijfopdrachten en andere mogelijkheden tot verwerking en expressie.
Bij het thema van deze Kinderboekenweek hoort ook een
actielied, deze vind je op
www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek. Bij de
boekentips (pag. 8-9) vind je meerdere boeken die bij dit
onderwerp gelezen kunnen worden. Ook staan er, aan
het eind van deze lessen, een aantal websites vermeld
die te gebruiken zijn bij de lessen.

Introductie van het boek
Laat de voorkant van het boek zien. Vraag de leerlingen
even rustig te kijken en na te denken.
Stel daarna de volgende vragen:
• Wat zie je?
• Wat is de titel van het boek? Waar denk je aan bij deze
titel?
• Waar denk jij aan bij ‘de verleden tijd’?
• Wat denk je waar het boek over zal gaan?
• Ken je maffe meester Daan al? Bekijk de andere delen
van de serie. (dit is deel 3) Neem ook een kijkje op de
site van de schrijver. (www.judithvanhelden.nl)

Korte inhoud
De school van maffe meester Daan bestaat 100 jaar.
Voor meester Daan en zijn klas een uitstekend moment
om enthousiast in het verleden te duiken. Ze gaan op
jacht naar bodemschatten uit de Romeinse tijd, proberen
een Romeins huis te bouwen en beginnen zelfs een echt
restaurant uit vroeger tijden. Maar natuurlijk gaat er weer
van alles mis/niks verloopt volgens plan, tot groot ongenoegen van de directeur en de iebeejer…
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DAG 1
Naast de introductie van het boek (zie hierboven) komt
vandaag hoofdstuk 1 aan bod. Voorlezen:* Hoofdstuk 1:
t/m pag. 8. regel 13 ‘Alleen als je Tom heet,’ knikte ik.
*Het voorlezen van het aangegeven fragment kost ongeveer 5 min. tijd. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden om het hoofdstuk in zijn geheel voor te lezen.
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Hoofdstuk 1
Meester Daan zet de klas op stelten door gekleed in
een tunica op school te verschijnen. De verkleedactie is
echter niet bedoeld als grap, maar als introductie bij het
nieuwe thema. Omdat de school binnenkort honderd
jaar bestaat zal elke klas aan de slag gaan met een
thema uit het verleden. De klas van meester Daan gaat
werken over De Romeinen. De leerlingen bedenken een
aantal dingen die ze willen weten over de Romeinen,
bijvoorbeeld wat ze aten en dronken. Er valt genoeg te
ontdekken de komende tijd! De meester van de buurgroep, meester Jesse komt binnenlopen in een heel ander kostuum: dat van een 17e eeuwse, rijke koopman. De
meesters maken grapjes over elkaars kleding.
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Moeilijke woorden
In bovenstaand hoofdstuk komen de volgende moeilijke
woorden voor die wellicht om uitleg vragen: tunica, iebeejer, prehistorie.
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Boekengesprek
Stel eerst de basis/algemene vragen uit het Raamwerk
voor een boekengesprek (pag. 6-7). Daarna kunnen de
volgende vragen aan de orde komen.
• Hoe lang bestaat de school van meester Daan? Hoe
lang bestaat jullie school? Wat is er in die tijd zoal veranderd?
• Waar is een tunica van gemaakt? En waar is jouw kleding van gemaakt? Bekijk het kledinglabeltje.
• Lees de volgende zinnen nog een keer voor: ‘Moeten wij
ook in zo’n petunia lopen?’ Tom keek me met een benauwd gezicht aan.
‘Alleen als je Tom heet,’ knikte ik. Bij Tom kon ik zo’n
grap gerust maken.
Wat bedoelt meester Daan met dit laatste zinnetje? Kun
jij goed tegen grapjes? Zijn er ook minder leuke grapjes? Bedenk een voorbeeld.
Verdieping
• In de tijd van de Romeinen was een tunica in de mode.
Vroeger was de mode anders dan nu. Vind jij het belangrijk om met de mode mee te lopen? Waarom wel/
niet?
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• Praat eventueel ook door over ‘eerlijke kleding’. Veel
kleding is goedkoop omdat het in armere landen wordt
gemaakt. Wat vinden de leerlingen hiervan?
Lees-taal-schrijfopdracht
• De leerlingen van meester Daan bedenken vragen over
de Romeinen. Wat weet jij al van de Romeinen? Maak
samen een woordweb.
• Wat zou jij nog meer willen weten over de Romeinen?
Schrijf je vragen op – en bewaar ze.
Creatief
Laat de leerlingen een eigen kledingstuk ontwerpen/
tekenen.
Of: maak van een laken een tunica. Dan kunnen de
leerlingen bij de afsluiting van het project hun gasten als
heuse Romeinen ontvangen! Schakel hierbij ouders in.

t i p Meer info over Romeinse kledingstukken: zie
WEBSITES (deze WEBSITES worden aan het eind van
deze lessenserie genoemd maar zijn ook te downloaden
via www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek)
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DAG 2
Vandaag komen hoofdstuk 2 en 3 aan bod. Voorlezen:
Lees van hoofdstuk 2 alleen de samenvatting voor. Lees
daarna hoofdstuk 3 uit het boek voor.
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Hoofdstuk 2
Meester Daan vertelt zijn klas over het ontstaan van het
grote Romeinse rijk. Ook Nederland is van de Romeinen
geweest. Een plaatsnaam als Nijmegen herinnert ons
daar nog aan. Er zijn meer dingen die we aan de Romeinen te danken hebben: ons geldsysteem bijvoorbeeld.
Als meester Daan een euro aan de klas laat zien, staat
ineens meester Jesse naast hem. Hij grist de euro weg,
omdat meester Daan zijn plakbandhouder af heeft gepakt. Meester Daan beweert dat hij dat ding alleen maar
even heeft geleend, maar meester Jesse wil de euro niet
teruggeven. Gelukkig krijgt meester Daan hulp van een
tiental leerlingen. Zij vallen meester Jesse aan en veroveren de euro terug. Meester Jesse dreigt dat hij terug zal
komen met zijn 17e-eeuwse handelsvloot. De klas lacht.
Martijn beweert enthousiast dat geschiedenis vanaf nu
zijn lievelingsvak is.
Hoofdstuk 3
Angela heeft een oude munt meegenomen naar school.
Haar opa heeft de munt gevonden in zijn boomgaard,
met zijn metaaldetector. Dat brengt meester Daan op
een idee: hij organiseert een excursie. De hele klas mag
op bezoek komen bij de opa en oma van Angela.
Daarvoor moet iedere leerling laarzen aan. De moeder
van Job maakt duidelijk dat ze dat onzin vindt. Job heeft
helemaal geen laarzen, dus de school jaagt haar alleen
maar op onkosten. Gelukkig heeft meester Daan een oplossing en regelt zelf een paar laarzen voor zijn leerling.
Zo kunnen ze met z’n allen op pad.
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Moeilijke woorden
In bovenstaand hoofdstuk komen de volgende moeilijke
woorden voor die wellicht om uitleg vragen:
metaaldetector, koopvaardijschepen, blessure
Boekengesprek
Stel eerst de basis/algemene vragen uit het Raamwerk
voor een boekengesprek (pag. 6-7). Daarna kunnen de
volgende vragen aan de orde komen.
• De Romeinen bedachten het geld. Hoe betaalden mensen voor die tijd elkaar?
En hoe doen we dat nu? Zal het altijd zo blijven, denk
je? Of zullen er weer andere, nieuwe ruilmiddelen uitgevonden worden?
• Martijn beweert dat geschiedenis zijn lievelingsvak is.
Wat is jouw lievelingsvak?
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• Waarom heeft Jesse geen laarzen aan voor het uitje?
Wat vind je daarvan?
En toen...
Heb jij wel eens een oude munt gevonden?
Zoek op internet een afbeelding van oude munten. Bekijk
de munt(en) goed. Uit welke tijd komen ze?

tip

Vraag aan de kinderen of zij oude munten hebben, misschien opa’s of oma’s. Maak er een (kleine) tentoonstelling van. Leg er kaartjes bij, bv. hoe oud de munt
is en waar hij vandaan komt.
Lees-taal-schrijfopdracht
Kijk nog eens naar de vragen die gisteren bij dag 1 bedacht zijn over de Romeinen. Laat iedere leerling (of een
groepje leerlingen) een vraag kiezen en daar het antwoord op proberen te vinden. Gebruik hiervoor internet;
WEBSITES of informatieve boeken.
Creatief
Laat de leerlingen van klei hun eigen (oude) munt maken.
Ruilhandel
Geld is een betaalmiddel. Je ruilt een product tegen geld.
Maar kun je zonder geld ook ruilen? Probeer het eens.
Verdeel de klas in tweetallen. Laat ieder tweetal een
voorwerp van thuis kiezen. Probeer dit te ruilen tegen iets
anders. Wat heb je na vijf keer ruilen in handen?
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