
Drie collecties per jaar

Je kunt vanaf dit schooljaar één, twee of drie keer 
een nieuwe collectie Lês & Read bestellen bij je 
bibliotheek of via lesenread.nl! 

Periode 1 
van 14 september tot 9 november 2020
 
Periode 2 
van 25 januari tot 22 maart 2021

Periode 3 
van 10 mei tot 5 juli 2021

Inhoud van het krat 
Op de bijgevoegde boekenlijst kun je de volledige 
inhoud van het krat terugvinden.

Contactgegevens 

Voor al je vragen en/of opmerkingen 
kun je terecht bij je eigen bibliotheek.

En no dwaan – Boekensushi
Het beeld: een ‘lopende band’ met boeken die voor de leerlingen langs gaat. De leerlingen zitten in een kring achtige opstelling. Iedere leerling heeft een boek voor zich liggen. Op het signaal van de leerkracht krijgt iedereen 2 minuten om in het boek te lezen. Daarna wordt het boek doorgegeven naar de volgende leerling. Iedereen heeft nu weer een nieuw boek en leest daar opnieuw 2 minuten in. Weer doorgeven, weer lezen. Na 6 minuten heeft iedereen kennisgemaakt met drie boeken. Is er een boek dat je helemaal wilt gaan lezen. Wie wil het gekozen boek lenen?

En nu doen – Wurdslinger

Doch dizze opdracht yn lytse groepkes. Ien fan de 

bern docht de eagen ticht en slacht in boek iepen. 

Hy of sy blêdet blyn troch it boek en kiest in bledside 

út. Mei de eagen ticht set hy of sy op dy bledside 

syn/har finger del. Lit no de eagen wer iepen dwaan 

en lit lûdop it wurd foarlêze dat oanwiisd wurdt. 

Hjirnei moat de buorfrou of buorman – mei de 

eagen iepen – ien wurd yn syn of har boek sykje 

dat begjint mei de lêste letter fan it earste wurd. 

Gean sa rûn en lit dan in oar as earste begjinne.

Just do it – Singing together

Pick a Frisian or an English book and read to the group. Ask the children to write down titles of songs which they think of when hearing the story. Then choose one or more songs and start singing together. For teachers of children at the age of 4-6: choose a song on your own, for example about the same animal, character or theme of the book.

opdrachten Spannende verhalen 
in twee talen!

Lês & Read

Handleiding & Tips

Spannende verhalen 
in twee talen

Lês & Read



Alsjeblieft! Een nieuw krat met 25 Friese en 25 Engelse boeken 
van de Bibliotheek. Boeken voor onder-, midden- en bovenbouw. 
Een krat vol meertalige inspiratie dus. In deze handleiding lees 
je over de praktische zaken en de leerdoelen. Kijk ook even op 
de achterzijde, daar vind je leuke tips waarmee je direct aan 
de slag kunt. Op de bijgevoegde boekenlijst vind je de volledige 
inhoud van het krat terug. Veel leesplezier met elkaar!

Lekker Frysk en Engels lezen met Lês & Read

Van start

Maak de kinderen nieuwsgierig door met 
elkaar te kijken welke boeken de Bibliotheek 
deze keer in het krat heeft gedaan. Je kunt ze 
aan de hand van de titel en de voorkant laten 
raden waar het boek over gaat. Hiermee 
stimuleer je de leeshonger.

Fyn de geheime sin / 
Find the secret sentence
Opdracht voor docent én leerlingen!
In het krat zitten twee beschrijfbare posters. 
Kies zonder dat iemand het ziet uit één 
van de Fryske en uit één van de Engelse 
boeken een leuke, spannende of misschien 
ietwat gekke zin. Een zin waarvan je 
bijvoorbeeld van te voren écht niet weet 
waar hij over gaat. Deze zinnen schrijf je 
op de bijbehorende posters en hang je op 
in de klas. De vinders van beide zinnen, dus 
degenen die hem als eerste lezen, ontvangen 
van de leesconsulent op school een klein 
cadeautje! Dit stimuleert kinderen om te 
lezen en maakt het ook extra leuk voor de juf 
of meester, want die heeft een geheimpje.
 
 

Werkvormen en  
digibordlessen

Er zijn een heleboel leuke manieren om 
boeken in de klas te introduceren en met de 
boeken te werken. We lichten hieronder een 
paar uit, maar op www.lesenread.nl vind 
je nog veel meer werkvormen en ook leuke 
digibordlessen.
 

Lees vooral ook voor!

Ben jij ook zo dol op voorlezen? Elk kind 
vindt het prachtig als het voorgelezen 
wordt. Het gevoel van veiligheid dat 
kinderen krijgen, het plezier dat ze beleven 
en de exclusieve aandacht zijn van belang 
voor de ontwikkeling van het kind.

Alle talen aan bod

Door voor te lezen uit boeken in verschillende talen, komen kinderen 

gemakkelijk in aanraking met een andere taal. Bovendien geef je het goede 

voorbeeld en motiveert het de kinderen om zelf te gaan lezen in dat leuke 

Friese of Engelse boek. Neem jezelf voor om vaak voor te lezen uit een 

anderstalig boek. Vind je voorlezen uit Nederlandse boeken fijner? Leg de lat 

dan niet te hoog. Je kunt bijvoorbeeld op elke drie Nederlandse boeken één 

Fries en één Engels boek erbij pakken.

Of je doet het zo: Fries – Nederlands – Engels – Nederlands – Fries – Nederlands 

– Engels – Nederlands – enzovoorts.

Interactief voorlezen
·    Neem de tijd. Zorg dat je zelf 

ontspannen bent. Voorlezen is een 
moment van aandacht en rust!

·    Voorleesplek. Zorg dat de kinderen 
ontspannen kunnen zitten en je 
goed kunnen zien.

·    Houd contact. Probeer de kinderen 
bij het voorlezen te betrekken. 
Maak oogcontact, las af en toe 
pauzes in, geef gelegenheid om 
te reageren op het verhaal, laat 
vragen stellen of dingen in het 
boek aanwijzen.

·    Knoop een praatje aan. Je kunt 
met kinderen over van alles 
praten bij een boek. Kinderen 
leren er veel van als je samen met 
hen over allerlei gebeurtenissen in 
het boek praat.

tips

Posters
In elke collectie zitten een aantal grote 
A3-posters die de school mag gebruiken. 
Daarnaast zit er in elk krat een kopieerblad 
op A4-formaat. Wat je precies met de 
posters kunt doen staat op de website  
www.lesenread.nl. Alle posters zijn hier 
ook te downloaden.
 

   Meer op lesenread.nl

Op lesenread.nl vind je naast werkvormen en digibordlessen meer informatie over het doel van 
de collecties Lês & Read, de kerndoelen, de meerwaarde van een leesplan en een aantal links 
naar handige websites. 

NIEUW!


