
LES

2

Op onderwijs.cpnb.nl:

NIET TE GELOVEN!
• leesbevordering, mediawijsheid
• je eigen (waargebeurde of verzonnen) bericht schrijven

Soms lees je een bericht en twijfel je: is dit waargebeurd of niet? 
In dit boek lees je van dit soort verhalen over tijgers. En je krijgt 
informatie over tijgers. Je kijkt naar een bericht op internet: is 
het waargebeurd? Ten slotte schrijf of vertel je zelf een waar of 
verzonnen bericht: geloven andere kinderen jouw bericht of was 
het door jou verzonnen?

MATERIALEN 
• Materiaal voor het digibord op onderwijs.cpnb.nl
• Printblad 2 (1 per kind)
• Gelinieerd papier

VOORBEREIDING 
• Lees zelf eerst het hele boek.

Stap 1: Introductie en zelf schrijven
•  Laat op het digibord het filmpje (20 sec) over de vriendschap 

tussen de geit en de tijger zien (jeugdjournaal.nl). 
•  Stel de volgende vragen: Wat weten we van een tijger en 

wat weten we van een geit? Wie is het sterkst? Wat eten ze? 
Inventariseer de kennis.

•  Vraag daarna of dit filmpje waar kan zijn. Kunnen een tijger 
en een geit vrienden zijn? Vinden jullie dat gek of niet? Is dit 
een echt filmpje of is het door mensen in elkaar gezet?

•  Herhaal de conclusie van de groep: waargebeurd of niet? Geef 
de kinderen het printblad en laat de kinderen uit groep 3 in 
woorden opschrijven wat de tijger en de geit tegen elkaar 
zeggen. Kinderen uit groep 4 kunnen in de spreekwolkjes een 
zin schrijven. Om de tekening heen kunnen zij een verhaaltje 
schrijven over de vrienden tijger en geit.

Stap 2: Voorlezen
•  Vertel dat je het boek gaat voorlezen. Het bestaat uit drie 

stukken: twee verhalen en informatie. Vraag de kinderen 
tijdens het luisteren goed op te letten en aan te geven als 
de tekst van tekstsoort verandert. Is het een verhaal of 
informatie?

• Lees het boek voor.
•  Bespreek de opbouw van het boek (verhaal – informatie – 

verhaal) en bespreek het boek in drie stappen, zoals je dat ook 
doet bij Close Reading:

 1.  Algemeen begrip: Waar gaat het boek over? (Laat kinderen 
kort vertellen wat ze gehoord hebben.)

 2.  De tekst verhelderen: Begrijpen we alles uit het boek? 
(Kinderen mogen vragen stellen, andere kinderen, of de 
leerkracht, kunnen antwoorden. Of je gaat samen op zoek 
naar informatie.)

 3.  De tekst als geheel bespreken: Wat vinden we van dit 
boek? Zijn er dingen die we eerst nog niet wisten en nu wel 
weten? Geloven we alles wat er in dit boek staat?

•  Stel ten slotte de vraag: Zijn de twee verhalen (tijger in bed, 
tijger en geit) waar?

Stap 3: Is alles wat je op internet leest en ziet waar?
•  Laat op het digibord het artikel ‘Hoe herken je een tijgerbeet?’ 

(op speld.nl) zien.
•  Lees het hele bericht voor. Vraag dan aan de kinderen:  

Is dit een echt bericht? Zou er een site bestaan die je uitlegt 
hoe je een beet van een tijger herkent? Waarom wel, waarom 
niet?

•  Laat kinderen reageren op wat ze gehoord hebben en lees zo 
nodig stukjes nog eens voor.

•  Bespreek en beslis met stemmen of het een echt bericht is of 
flauwekul.

Stap 4: Afsluiten
•  Laat de kinderen als afsluiting zelf een bericht bedenken: 

waargebeurd of verzonnen. Ze schrijven het op (groep 4) 
en vertellen het aan een maatje. Wat denkt de ander: is het 
verzonnen of waargebeurd?

•  Leg het boek op een zichtbare plek in de klas zodat kinderen 
het zelf nog een keer kunnen bekijken of lezen.
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•  Materiaal voor het digibord

•  Printblad 2
•   Les 1 bij dit boek: Is dit verhaal waar?

   Er was eens een tijger. Zo begint het verhaal. Ontdek 

samen hoe het verdergaat. Is dit verhaal waar? Wat 

denk je?
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EEN TIJGER 
IN JE BED
Bibi Dumon Tak & Ingrid en Dieter Schubert (ill.)

Deze les is gemaakt door                                  

en sluit aan bij de methodes         en


