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• schrijven en leesbevordering
• een hoofdstuk voor een boek schrijven
Je hebt nog járen de tijd om na te denken wat je later wilt worden
en om daarover te dromen. Misschien wil jij wel voetballer
worden net als Kika van Es, of robotmaker. Deze les onderzoek
jij een beroep. Bijvoorbeeld een beroep van je ouders... of
misschien wel een beroep dat je helemaal zelf verzonnen hebt!
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MATERIALEN

• printblad les 2 (1 per tweetal)
• geeltjes (1 per kind)
• materiaal voor het digibord op onderwijs.cpnb.nl

Stap 2: Kennismaken met de beroepen
•	Op het digibord staan uitspraken van mensen die
geïnterviewd zijn voor het boek. Lees een voor een de
uitspraken en laat de kinderen bedenken welk beroep erbij
hoort. Ze mogen daarbij de inhoudsopgave van het boek
raadplegen. Maak de kinderen nieuwsgierig naar diverse
beroepen in het boek.
•	Vraag na afloop naar welk beroep de leerlingen het meest
nieuwsgierig zijn.
•	Lees deze tekst uit het boek voor: Je kunt dit boek van voren
naar achteren lezen, van achteren naar voren, of er gewoon
lekker doorheen bladeren. Tekeningen kijken kan ook. Net
waar je zin in hebt. Licht toe: je kunt het boek dus lezen zoals
je wilt, en beginnen met het beroep waar jij nieuwsgierig naar
bent.
Stap 3: Zelf een beroep beschrijven
•	Deel de printbladen uit en licht toe: wij gaan ook beroepen
beschrijven, net als in het boek! Maak afspraken:
-	De kinderen kunnen een bestaand beroep kiezen, en
iemand interviewen die dit beroep uitoefent. Dat kan
bijvoorbeeld ook het beroep van een ouder of buurtgenoot
zijn. In dat geval kunnen de leerlingen het printblad als
huiswerkopdracht meenemen.

-	De kinderen laten hun fantasie de vrije loop. Ze kiezen een
apart beroep of verzinnen zelfs een niet-bestaand beroep.
Geef eventueel enkele voorbeelden: olifantenverhuizer,
taartenproever, smoezenbedenker.
•	Neem de vragen en opdrachten op het printblad door. Licht
eventueel het onderdeel ‘geheim’ toe, dit staat ook in het boek.
Lees enkele fragmenten voor, zodat de kinderen een idee
krijgen van welke informatie daar kan komen.
• De kinderen gaan zelfstandig aan het werk.
•	K inderen die eerder klaar zijn kunnen een omslag en
eventueel een inhoudsopgave maken.
Stap 4: Afsluiten
•	Voeg alle bladen samen tot een boek. Leg het boek samen met
het boek Van boswachter tot YouTuber in de boekenkast.
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Stap 1: Voorlezen
•	Bekijk samen de voorkant van het boek (evt. op het digibord).
Stel vragen als: Welke beroepen zie je? Bij welk beroep horen
de voorwerpen, denk je? Ken jij een boswachter? En iemand die
YouTuber van beroep is?
•	K ies een beroep uit waar veel kinderen nieuwsgierig naar zijn.
Lees dat hoofdstuk voor.

