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De kracht van de titel en het beeld

Klassikaal: Bekijk samen de introductievideo. 
Hierin vertelt Heleen Brulot hoe belangrijk de voorkant 
van een boek is en zij vertelt over hoe zij een boek 
illustreert.  
Ze geeft aan dat er in haar hoofd al wat ideeën zijn 
gekomen voor de voorkant van het boek, maar dat 
ze graag ook nog input krijgt vanuit de leerlingen. 
Ze vraagt om ook een een titel te verzinnen voor het 
boek.

Tweetallen: Net als de illustrator hebben ook de leer- 
lingen de eerste twee hoofdstukken van het boek 
gelezen.
Deel werkblad 8 uit en laat leerlingen de voorkant van 
het boek afmaken. Ze kleuren de schets in en tekenen 
erbij wat zij vinden dat nog op de voorkant thuis hoort. 
En ze bedenken een goede pakkende titel voor het 
boek die ze groot in de tekening zetten. 

Klassikaal: Hang de tekeningen op en bespreek ze. 
Bepaal met de groep welke omslag jullie gaan insturen 
en met welke titel. 
Dat kun je beslissen door te stemmen op de leukste 
voorkant of door te loten (naamstokjes).
Maak een foto van de winnende cover. Stuur die aan 
het eind van de les in via zwijsen.nl/steljevoor

Tweetallen: Leerlingen nemen nu werkblad 6 en 7 van de 
vorige les. Ze lezen nog een keer wat ze al opgeschreven 
hebben voor hun eigen verhaal. Hier gaan ze nu een 
voorkant bij tekenen. Bedenk ook meteen een titel! 
Gebruik hiervoor werkblad 9.

Nadat de leerlingen de voorkant van hun boek getekend 
hebben en er een titel op hebben gezet, hangen ze de 
covers bij elkaar op één muur. Bekijk alle tekeningen 
één voor één en laat de andere leerlingen vertellen 
waarover zij denken dat dit boek gaat en wat voor 
boeksoort het is. Iedereen geweest? Dan verdient 
jouw groep een groot applaus! Samen sta je nu voor 
een wand vol verhalen die het verdienen om verder 
uitgeschreven te worden!

Hiermee ronden we het lespakket af. 
We bekijken al jullie input en gaan er een bijzonder 
boekje van maken wat in januari 2021 echt gaat ver-
schijnen! We houden jullie op de hoogte! 

Tip:
Wil je jouw leerlingen elke dag in aanraking 
brengen met aansprekende teksten, volop lees-
beleving en leesbevordering? Kijk dan eens 
naar de nieuwe Estafette. Estafette editie 3 
biedt alle onderdelen van lezen in samenhang 
aan. Technisch lezen, maar ook begrijpend en 
studerend lezen. En dat voor groep 4 t/m 8. 
Dezelfde naam maar echt een compleet nieuwe 
methode! zwijsen.nl/estafette 

Nog een Tip:
Willen jouw leerlingen meer lezen van Frank, Rian, 
Monique of Marco of meer boeken lezen waar Heleen 
de tekeningen voor heeft gemaakt? 
Kijk op landvanlezen.nl 
Dé boekenwebshop voor je schoolbieb. 

De allerlaatste tip!
Vinden jouw leerlingen deze kennismaking met het 
schrijven van verhalen leuk, vervolg dit project dan 
door leerlingen hun verhaal echt uit te laten werken. 
Helemaal leuk, laat ze hun verhaal ook voorlezen als 
het af is!
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https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leerlingen-mogen-meewerken-aan-een-echt-boek
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
https://www.landvanlezen.nl

