
Klassengesprek: van toen naar nu
(stap 2 van de basisles voor leesplezier)

Regels voor het gesprek

- Stel de timer in op 20 minuten
- De leerkracht geeft aan wat het onderwerp van gesprek zal zijn.
- De leerkracht stelt een vraag en wijst in deze les maximaal 4-5 kinderen aan die vandaag hun 
antwoord mogen geven. (Als dat niet voldoende is, herhaal je later deze opdracht.)
- Alle kinderen luisteren naar het kind dat de beurt heeft. Eventueel stellen ze een vervolgvraag aan 
elkaar.

Doel:
- Begrip en inzicht vergroten voor de leefsituatie in het voorgelezen verhaal.
- Extra verbondenheid in de klas creëren.
- Gezelligheid en (lees)plezier.

Vragen van de leerkracht

10: Het antwoord van opa
Park Berg en Bos, Boschvijver, Boschbad

2. De grote zus van Sophie is chagrijnig. Opa denkt dat ze vast wel tot rust zal komen door al het mooie 
groen om zich heen – en dat is ook zo, ze valt zelfs in slaap. Is er een leerling in de klas die ook weleens 
de rust van het bos heeft ervaren? Hoe ging dat en hoe was het? Zijn er kinderen die ervan houden om 
in het groen te zijn? (Zijn er kinderen die er juist een hekel aan hebben, en waarom?)

1. Sophie uit het verhaal is met haar zus en opa in Park Berg en Bos. Zijn er kinderen in de klas die daar 
ook weleens naartoe gaan? Wat kunnen ze vertellen over de keer dat zij er waren? In Park Berg en Bos 
zit ook de Apenheul. Wie is daar weleens geweest? Hoe vonden ze dat en wat hebben ze er gezien?

3. Oma bakt harde koekjes: de Apeldoornse moppen. (Kun jij zelf een mop over Apeldoorn bedenken?) 
Hoe zou jouw lievelingskoekje eruit zien? Vertel of teken.

Extra opdracht (creatief)


