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LESWEEK 1 
Aanpak 1-2 leerlingen

Les 1

Groep 5

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Lezen is reizen

In gesprek 
met Ben van Buuren

door: Ruben Prins

Over een paar minuten zal ik de 
geniale schrijver Ben van Buuren 
ontmoeten. Van zijn boek ‘De 
ontdekkingsreis van Kapitein Eis’ 
zijn er miljoenen verkocht. Ik werp 
net een bewonderende blik op de 
pioenrozen in de voortuin als de 
voordeur al openzwaait. De 
schrijver schudt joviaal mijn hand. 
Daarna neemt hij me mee naar zijn 
werkkamer. Die lijkt nog het meest 
op een museum. Overal staan 
kasten waarin voorwerpen zijn 
uitgestald. In het midden van de 
kamer staat een schrijftafel met 
twee stoelen. De tafel ligt vol met 
stapels papier en boeken: het is 
één grote chaos. Ben van Buuren 
neemt plaats, schuift wat spullen 
opzij en gebaart dat ik mag gaan 
zitten. ‘Wat wil je allemaal weten?’ 
vraagt hij.
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LES 1 – 2

Ruben: ‘Waarom bent u schrijver geworden?’
Ben (lacht): ‘Omdat ik niets anders kan! Ik kan 
niet timmeren of metselen. Als ik een eitje 
kook, laat ik het water aanbranden. Ik ben 
kampioen in onhandig zijn. En eerlijk gezegd, 
heb ik zelfs niet eens zoveel fantasie.’

Ruben: ‘Geen fantasie?! Maar u hebt heel 
veel boeken geschreven …’
Ben (knikt): ‘Ik zal je laten zien wat ik bedoel.’

De schrijver staat op. Ik volg hem naar een van 
de glazen kasten. Achter het glas liggen diverse 
voorwerpen. Ik zie het masker van een farao, een 
oude viool en de verentooi van een indiaan.

Ben: ‘Dit zijn allemaal spullen die ik heb 
verzameld tijdens mijn reizen. Die voorwerpen 
helpen me om verhalen te verzinnen. Ze 
maken mijn fantasie los. Zoals dat ding daar.’
Ben van Buuren wijst naar een zwarte steen en 
vertelt: ‘Die steen heb ik in Amerika van een 
archeoloog gekregen. Het is een meteoorsteen, 
een steen uit de ruimte. En dan denk ik 
meteen: van welke planeet komt die steen? 
Leven daar ook wezens zoals wij? Misschien 
krioelt het er wel van de harige spinnen zo 
groot als honden …’  ‘Of kijk eens naar die foto.’

De schrijver wijst naar een ingelijste foto van een 
kameel met op zijn rug een man in een wit 
gewaad.

Ruben: ‘Maar dat bent u!’
Ben (grinnikt): ‘Dat was tijdens mijn reis door 
de woestijn. Op die foto ben ik net kampioen 
kameelracen geworden. Ik mocht de kameel 
houden.’

Ruben: ‘En wat is dat? Een schorpioen?’
Ik wijs naar een eng zwart beest. Het lijkt op een 
spin met scharen en een lange staart.
Ben (knikt): ‘Die schorpioen heb ik gevonden 
in een tropisch regenwoud. Eén steekje van 
die staart en je bent er geweest. Gelukkig is hij 
dood …’

Ruben: ‘Wauw! Ik wou dat ik zoveel reizen 
kon maken.’
Ben reageert met een grote glimlach. ‘Dat kan 
ook.’ Hij wijst naar de boeken op zijn schrijftafel 
en zegt: ‘Lezen is reizen. Wanneer je boeken 
leest, kun je overal komen. In elk land. Op elke 
planeet. Je kunt zelfs in de tijd reizen. Lezen is 
reizen in je hoofd.’
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Lees het eerste woord en de woorden ernaast voor jezelf.
Waar is het woord goed in stukjes verdeeld? Kruis aan.

geranium  ge-ra-ni-um  ger-a-nium ger-a-nium  ge-ran-ium

archeoloog  arc-heo-loog  ar-che-o-loog ar-che-o-loog  arch-eo-loog

biologisch  bi-o-lo-gisch  biol-o-gisch biol-o-gisch  bio-log-isch

miniatuur  min-ia-tuur mi-ni-a-tuur mi-ni-a-tuur mi-ni-at-uur

leguaan  leg-u-aan  leg-uaan leg-uaan  le-gu-aan

 Lees de woorden van het eerste rijtje nog een keer.

Kijk goed naar het plaatje.
Welke woorden horen erbij? Markeer deze met 
de markeerstift.

meteoorsteen – eventueel 
medium – museum 
pioenroos – schorpioen 
farao – karaoke

 Lees alle woorden eerst goed, daarna vlot.

Markeer steeds wat anders is dan in de eerste zin.

a De schrijver schudt de verslaggever de hand voordat hun gesprek begint.
viaal  de hand voordat hun gesprek begint.b De schrijver schudt de verslaggever joviaal oordat hun gesprek begint.

c De werkkamer van de schrijver lijkt nog het meest op een museum.
d De chaotische werkkamer van de schrijver lijkt nog het meest op een museum. 

e Heb jij weleens een meteoorsteen gezien?
f Heb jij weleens een echte meteoorsteen gezien?

 Lees de zinnen eerst goed, daarna vlot.

1

2

3

Wat ga ik leren?
• woorden lezen met botsende klinkers.
Ik pas dit toe op de tekst Lezen is reizen.

jubileum

krioelen

virtueel

×

D.Lous
Markering
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Kruis aan.
Deze woorden kan ik al goed lezen:

 eventueel  eventueel  chaotische museum  museum   meteoorsteen meteoorsteen

Kruis aan.
Bij de opdrachten vind ik: heel lastig een beetje lastig al best goed gaan vaak goed gaan

• het vlot lezen van woorden ◯ ◯ ◯ ◯
• het vlot lezen van zinnen ◯ ◯ ◯ ◯

55

Hoe denkt Ben van Buuren zelf over zijn talent om te schrijven?
Kruis het goede antwoord aan.

Ben denkt niet dat hij zomaar verhalen zou kunnen verzinnen. Ben denkt niet dat hij zomaar verhalen zou kunnen verzinnen. 
Maar de voorwerpen die hij verzamelde, hebben zijn fantasie losgemaakt. 
Toen Ben nog een jongetje was, zei iedereen dat hij zo veel fantasie had. Toen Ben nog een jongetje was, zei iedereen dat hij zo veel fantasie had. 
Hij schreef als kind al veel en heeft daarvan later zijn beroep gemaakt.
Ben was eerst timmerman en is toen boeken gaan schrijven. Ben was eerst timmerman en is toen boeken gaan schrijven. 
Toen hij veel boeken verkocht had, begon hij mooie spullen te verzamelen.

De werkkamer van Ben ligt vol met bijzondere voorwerpen.
Als jij later een werkkamer hebt, hoe ziet die er dan uit? 
Kruis aan of schrijf op.

met veel voorwerpen met veel voorwerpen met veel boekenmet veel boeken

met veel knutselmateriaal met veel knutselmateriaal 

6

57

Lees de tekst Lezen is reizen. 8-9

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat goed en vlot voor aan je maatje. 

4

2-5
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3E5 woorden met botsende klinkers

Televisie is een medium waarmee je veel mensen kunt bereiken.
Voor mijn verjaardag heb ik die sportauto als een miniatuur gekregen.
De archeoloog graaft in de grond en zoekt naar voorwerpen van vroeger.
Je werkstuk ziet er goed uit, maar tekstueel zou ik het nog wat aanpassen.
Een vallende ster wordt ook wel een meteoor genoemd.

| podium
| zoals

| grandioos
| baviaan
| oceaan

| automuseum

| jubileumviering
| medium
| geranium 
| skikampioen

biologisch
emotioneel
junior
miniatuur
archeoloog

officieel
tekstueel
joviaal
leguaan
meteoor

Soms staan er in een woord twee of drie klinkers na elkaar 
die je niet als één klank uitspreekt, zoals eu, ioe en uee.
Dat noem je botsende klinkers.
Lees het woord in klankgroepen: /pie/ /jon/.

2E5 woorden met botsende klinkers

museum
jubileum
atheneum

kampioen
schorpioen
krioelen

eventueel
virtueel
industrieel

pion
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show
grasmaaier
salade
reparatie
storen
centrum
strak
lachend
schrik
tenslotte

overblijvend
stengel
riempje
behalve
apotheek
dierenoppasser
parapluutje
schommelen
triest
positief

tosti’s
• schorpioen

onschadelijk
sorry
cement
flexibel
woordraadsel
ontcijferen
airco

• joviaal

verouderen
navigatie

• miniatuur
gigantisch
website
microscoop

• biologisch
’s maandags
wrok
frambozenijsje

4E5 woorden met botsende klinkers

Antieke en klassieke automobielen

Heb je weleens gehoord van het Automuseum? Je kunt er 
klassieke auto’s bekijken, dat zijn van die ouderwetse 
‘automobielen’. Sommige zijn meer dan 100 jaar oud.
Het museum viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Om de 
bezoekers te verrassen, zijn er leuke acties bedacht. Van mei 
tot en met juli is op zondag de toegang gratis. Op 13 mei is 
het feest; dat is officieel de dag van de jubileumviering. Er is 
een optocht van ouderwetse auto’s, versierd met bloemstukken 
vol anjers, rozen en geraniums. Ook kun je meerijden in je 
favoriete klassieke auto. Kom op tijd, want volgens de directeur 
wordt het druk en zal het er krioelen van de mensen.
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