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Beste lezer,
De DaVinci Academie heeft een methode voor
taal voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs:
Het Geheime Genootschap van (LS)².
LS² staat voor Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren. Het boek
‘Morgen ben je een ander kind’ is een onderdeel van dit genootschap.
DaVinci is een onderwijsbeweging waarin kinderen en volwassenen
zichzelf, elkaar en de wereld laten stralen. En dat kan natuurlijk alleen
als iedereen een zo mooi mogelijke zichzelf mag zijn! En precies daar
gaat dit boek over.
‘Morgen ben je een ander kind’ wordt voorgelezen in groep 3, 4 en 5
binnen het thema Wie ben ik. Daarbij zijn twee lessen gemaakt:
Een Close Listening les: met de nadruk op begrijpend luisteren en alle
informatie uit de tekst halen.
Een Taalronde: met de nadruk op vanuit je eigen ervaring een tekst
schrijven over het onderwerp.
Speciaal voor de lezers van dit boek zijn deze lessen openbaar gemaakt,
zodat ook andere onderwijsprofessionals en kinderen van deze lessen
gebruik kunnen maken.

Wij wensen je heel veel plezier en inspiratie met de lessen!
Namens het team van DaVinci,

W WW.DAVINCIACAD EMIE. NL

drs. L. de Waal - van Oosten
Oprichter DaVinci Academie
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Wil je meer weten over DaVinci’s geheime genootschap of de andere
methodes die er zijn? Kijk dan op www.davinciacademie.nl

Les Close Listening

Morgen ben je een
ander kind

Een Close Listening of Close Reading les bevat altijd 3 delen.
We zouden er deze keer voor kiezen deel 1 in een aparte les aan
het begin van de week te doen en deel 2 en 3 gezamenlijk in een
les aan het einde van de week. Als je met een duo-partner werkt
aan het eind van de week, kun je deel 2 en 3 ook volgende week
doen. Begin dan bijvoorbeeld aan het eind van deze week aan
de Modelronde ‘Morgen ben je een ander kind.’
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Omdat dit boek voorgelezen wordt, is deze les heel
geschikt voor groep 3 t/m 5, want de kinderen die nog
niet kunnen lezen, kunnen toch meedoen. Je hoeft
in de Close Listening lessen niet te diep in te gaan op
het thema ‘jezelf zijn’ en wat dit persoonlijk voor de
kinderen betekent, aangezien we dit in de Modelronde
uit gaan diepen.

ILLUSTRATIE: LI ES KO NIG

Het prentenboek gaat over een meisje dat zich een rode
krijger voelt, maar haar moeder ziet haar liever als een
prinses. Het gaat over verwachtingen en beelden die anderen van je kunnen hebben. In het boek wordt de term
‘rode krijger’ gebruikt voor het vroegere woord ‘indiaan’.
De term ‘indiaan’ is inmiddels omstreden omdat dit de
term is die de witte overheerser Columbus gebruikte
voor inheemse mensen in Amerika, omdat hij dacht
dat hij Indië ontdekte. Nu je dit weet kun je in je eigen
woordkeuze bewust keuzes maken om een bepaalde
term wel of niet te gebruiken. De moeder van Tara uit
het boek gebruikt het woord alleen als scheldwoord.
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Deel 1
Lesduur

45 min

Voorbereiding

Lees het boek ‘Morgen ben je een ander kind’

Leg klaar

Het boek ‘Morgen ben je een ander kind’

Print

voor elk kind het Werkblad ‘Kop – romp – staart’ (zie bijlage 1)

Lesdoel
De kinderen kunnen de tekst van het boek ‘Morgen ben
je een ander kind’ begrijpen en navertellen.

Lesinhoud
Inleiding
Vertel

In de eerste stap kunnen ze beschrijven waar de tekst in
het algemeen over gaat.
Ze beantwoorden algemene begripsvragen:
^ wat is belangrijk in deze tekst?
^ wat hoort bij elkaar?
^ welke samenhangen zijn er?
^ welke patronen zitten in het verhaal?
^ welke conclusies worden er getrokken?

We hebben het over het thema Wie ben ik en ik wil jullie
hier graag een boek over voorlezen. Het heet ‘Morgen
ben je een ander kind’.

Laat zien
Het boek ‘Morgen ben je een ander kind’.

Bespreek de volgende vragen
^

waar denk je dat dit boek over gaat als je kijk naar:
1. de kaft?
2. de titel?
wat weet je daar al over?
welke vragen komen er in je op?

^

In de derde stap begrijpen we het: wat betekent de tekst
voor de schrijver, voor mezelf, voor de wereld. We gaan
samen praten over de tekst.

Kern
Doen
Lees het boek ‘Morgen ben je een ander kind’ voor.

Vraag
^
^

We raden aan stap 1 op een moment in het begin van de
week te doen en stap 2 en 3 samen op een moment aan
het eind van de week.

^
^
^

Waar ging dit boek over?
Wat vond je ervan? Welke gevoelens kreeg je erbij?
Zijn je vragen beantwoord?
Klopte het beeld wat je vooraf had?
Wat betekent de titel? Waarom zou de titel zo
geschreven zijn?
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De kinderen beantwoorden vragen over:
^ de bedoeling van de schrijver
^ afleidingen
^ opinies, argumenten, verbanden met andere teksten

^
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In de tweede stap gaan we dieper in op de details: hoe
wordt het in de tekst gezegd? We gaan de tekst lezen en
herlezen en aantekeningen maken.
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Vertel

Tara heeft haar deur op slot gedaan en haar moeder
valt haar kamer in. Opa en oma moeten lachen.
Schrijf dit bij de romp.

We hebben het vorige week gehad over dat een verhaal
altijd een kop, een romp en een staart heeft.

Laat zien

^

Het werkblad ‘Kop – romp – staart’. Teken het in grote
lijnen na op het bord.

Vraag
^

^

Wie kan de kop van het verhaal vertellen?
Tara moet van haar moeder een prinsessenjurk aan op
haar zevende verjaardag en mag niet meer de kleren
aan die ze zelf wil dragen. Kleren die passen bij een rode
krijger. Schrijf dit bij de kop.
Wat gebeurde er in de romp?
Tara krijgt ruzie met haar moeder. Ze knipt de jurk in
stukken en maakt er een kampvuur van en een pak voor
een rode krijger. Dan komen opa en oma op bezoek.

Wat was de staart?
Moeder en Tara maken de ruzie goed en ze vieren samen met opa en oma die verkleed zijn als rode krijgers
haar verjaardag in de wigwam.
Schrijf dit bij de staart.

Afsluiting
Doen
Deel de werkbladen ‘Kop – romp – staart’ uit. De
kinderen schrijven of tekenen de kop – romp – staart
van het verhaal. Je kunt ze met een schoudermaatje
laten werken om elkaar te helpen en elkaars werk te
bespreken.

45 min

Leg klaar

^
^
^

Het boek ‘Morgen ben je een ander kind’
Werkbladen van de kinderen uit deel 1
A3-vellen papier met kleurpotloden (1 set per groepje)
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Lesduur
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Deel 2 en 3

3

Deel 2
Inleiding
Vraag
Wie weet nog waar het verhaal ‘Morgen ben je een
ander kind’ over ging?

Bespreek
Bespreek dan de werkbladen met de kinderen.

Kern

Deel 3
Dit deel kun je direct achter deel 2 doen, of op een
ander moment.
Bespreek de volgende vragen. Laat de kinderen door
elkaar lopen door de klas. Als je een teken geeft (bijv.
met het belletje rinkelt, of JA zegt, of...) blijven ze staan
en vormen ze een tweetal. Dan stel je de vraag, ze
denken erover na en bespreken het antwoord om de
beurt in hun tweetal. Geef een kind de beurt om het
antwoord te delen met de klas.
^

Lees het boek nogmaals voor en vraag de kinderen
extra goed te letten op wat precies een rode krijger is.
Bespreek dan de volgende vragen. Je kunt dit klassikaal
doen of in een binnen- en buitenkring of in kleine
groepjes. We hebben nu de variant voor een binnen- en
buitenkring uitgewerkt.

^

^

^

^

Maak een binnen- en buitenkring of verdeel de klas in
duo’s. Na elke vraag bespreken ze in hun tweetal hun
antwoorden en geef je een paar kinderen de beurt hun
gezamenlijke antwoord aan de klas te vertellen.
^
^

^

^
^
^
^

^

^
^

De kinderen kunnen het verhaal op verschillende
manieren verwerken. Bijvoorbeeld:
^ ze tekenen een stripverhaal
^ ze maken een stop-motion filmpje
^ ze maken een taaltekening
^ ze spelen het na
Dat kan alleen of met een schoudermaatje of groepje
samen. Bespreek dit samen na.
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^

Afsluiting
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^

Wat is een rode krijger?
Wat betekende het gebaar van mama Suus door
op het voorhoofd van Tara te tikken? Wat betekent
‘ben je getikt’?
Waarom zegt mama Suus dat Tara geen
rode krijger is?
Wat vindt mama Suus normaal?
Waarom krijgt Tara het heel warm?
Waarom groeit er een grote tooi uit Tara’s hoofd?
Welke gevoelens kwamen er in het verhaal voorbij?
Wat is het grootste verschil tussen de jurk van
moeder en de jurk die Tara aan wil?
Hoe had Tara van haar jurk een kampvuur gemaakt?
Wat gebeurde er toen opa en oma kwamen?
Waarom moest Tara zo nodig poepen?
Hoe werd de ruzie opgelost?

Wie vertelt dit verhaal?
Wat wil die persoon zeggen met dit boek, wat vindt
de schrijver belangrijk?
Hoe zou het boek anders kunnen aflopen?
Wat zou er dan gebeuren?
Heb je andere boeken gelezen die over dit
onderwerp gaan?
Vind jij het belangrijk om jezelf te zijn? Dit onderwerp
gaan we ook uitdiepen in de Modelronde.
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Les Taalronde

Morgen ben je een
ander kind

Tijdens een Taalronde kun je een taaltekening maken zoals we
ook in de onderbouw doen, of een verhaal gaan schrijven.
Een Taalronde verloopt volgens 8 stappen die we
onderverdelen in twee delen:
^ deel 1: stap 1 t/m 6
^ deel 2: stap 7 & 8
Hierbij kan stap 6, waarin de tekst geschreven wordt,
ook tijdens de weektaak worden ingepland.

De theorie van de Taalronde komt van Suzanne
van Norden en we raden ook zeer aan het boek
‘Iedereen kan leren schrijven’ te lezen. Op haar
website vind je allerlei interessante achtergrondinformatie: www.iedereenkanlerenschrijven.nl

Deel 1
Leg klaar

^
^

^

Het boek ‘Morgen ben je een ander kind’
Whiteboardjes of klembordjes met kladblaadjes en pennen
(voor elk kind)
Schrijf- en tekenblaadjes

Maak een kring

Introduceer het onderwerp

Dit kan zoals het altijd gebeurt of op een bepaalde
volgorde, zoals op verjaardagsmaand, alfabet van
voornaam, etc.

Het verhaal ‘Morgen ben je een ander kind’ is voor
gelezen tijdens de Close Reading les. Daar zijn we
dieper ingegaan op het verhaal. We gaan nu in op wat
het verhaal met ons persoonlijk doet, waar het thema
ons raakt, voorkomt in ons leven.

De kinderen zullen veel contact hebben met hun buurman
of buurvrouw in de kring, dus daarom is het zinvol eens
een andere kring te maken dan een vrije kring.

Als je eerst de Close Reading les hebt gegeven, is de
verwondering over het onderwerp al aanwezig en hoeven
we het hooguit weer even kort uit te lichten.
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Stap 2 Introductie
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Stap 1 Kring
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Stap 3 Vertelronde
Stel je beginvraag
Wie heeft ook wel eens… kleren aan moeten trekken
van zijn ouders die hij niet mooi vond? Kon je dat met
je ouders oplossen? Laat de kinderen kriskras vertellen
over hun eigen ervaringen.
^
^

^

^

Wie heeft er lievelingskleren?
Hoe voel je je als je die aan hebt? Hoe staat je gezicht? Hoe voel je het in je lijf?
Wie is er ook een rode krijger? Of wat ben jij? Kun je
daar een woord voor verzinnen of is je naam genoeg?
Kun je jezelf omschrijven? Wat zijn dingen die bij jou
passen? Welke dingen kun je doen die bij je passen?
Wat vind je belangrijk?

De interactie is gericht op vertellen met aandacht voor
details en op ideeën komen.
Een belangrijk onderdeel van deze taalrondes is schrijven
vanuit je eigen ervaring. Zo verbind je je innerlijke wereld
met de buitenwereld en heb je een onuitputtelijke bron van
inspiratie.

Stap 4 Lijstjes schrijven
Laat de kinderen lijstjes schrijven
Geef de kinderen de opdracht een lijstje te schrijven of
te tekenen over een omschrijving van zichzelf aan de
hand van de vragen:
^

^

Ook hier koppelen we weer lezen, schrijven, spreken en
luisteren aan elkaar. De kinderen schrijven puntsgewijs op
wat ze in de vorige stap hebben besproken en bedacht.

Stap 5 Tweetal gesprek
Laat de kinderen in tweetallen vertellen
Deel de kring in tweetallen en geef de kinderen twee
keer twee minuten om aan elkaar hun verhaal over een
ervaring te vertellen.
Kinderen oefenen weer in het samenwerken en elkaar op
nieuwe ideeën helpen.

Stap 6 Tekst schrijven
Geef de schrijfopdracht
Schrijf een tekst of maak een taaltekening over wie jij
bent. Je kunt je lijstje gebruiken uit de kring.
Begin met de zin: Ik ben... en dan vul je het woord in
dat bij je past en/of je naam. Dat is de kop. In de romp
schrijf je wie je bent, wat bij je past en wat je graag doet.
In de staart schrijf je een zin als: bedankt voor het lezen,
nu weet je wie ik ben.
Loop tijdens het schrijven rond om kinderen te helpen
die vastlopen door nog eens met het kind in gesprek te
gaan over de betreffende ervaring.
Hier wordt de focus duidelijk: waar gaan de kinderen op
letten tijdens het schrijven van deze tekst? In deze tekst is
dat een goede indeling in kop, romp en staart. De kinderen
schrijven hier hun tekst.
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^
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Kun je een woord verzinnen voor wie jij bent, zoals
rode krijger, of is je naam genoeg?
Kun je jezelf omschrijven? Wat zijn dingen die bij jou
passen? Welke dingen kun je doen die bij je passen?
Wanneer doe je die dingen? Weet je ook waarom je
dat doet?
Zijn kleren belangrijk voor je? Mag je dragen wat je
wilt? Welk gevoel krijg je als je iets moet doen wat
niet bij je past? Welk gevoel krijg je als je doet wat bij
je past?

De kinderen gaan nu individueel een inventarisatie maken van hun eigen ervaringen m.b.t. het onderwerp
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Deel 2
Stap 7 Voorlezen en reviseren
Lees (enkele) teksten voor of laat de kinderen deze
voorlezen. Geef eventueel nog gelegenheid tot het stellen van vragen over de teksten.
In deze stap laat je met toestemming een aantal teksten zien
op het bord, zodat kinderen er samen over kunnen praten.
^
^
^
^

Hoe kun je de tekst nog verbeteren?
Is de focus duidelijk?
Is er een kop – romp – staart?
Begint de tekst met: Ik ben... Is er dan een duidelijk
verhaal en eindigt het met ‘... nu weet je wie ik ben.’

De kinderen passen hun teksten aan op de feedback. De
andere kinderen kijken nog eens met hun schoudermaatje
of en hoe ze hun eigen tekst kunnen verbeteren.

Stap 8 Publiceren
Teksten innemen en publiceren
De laatste stap is het publiceren van de teksten. Pas in deze
stap wordt er gekeken naar de spelling en interpunctie.

Tips
^
^
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^
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Bundel de teksten in een boekje.
Laat de kinderen hun tekst voorlezen in een vlog of
op een open podium.
Hou een ouderavond over het thema ‘Mijn kind mag
een zo mooi mogelijke zichzelf zijn’. Lees het boek
voor, wat teksten van de kinderen of laat hun vlogs
zien. Bespreek met ouders de verwachtingen die
hun eigen ouders ooit van hen hadden, de verwachtingen die ze zelf van hun kind hebben, wat ze graag
wensen voor hun kind, wat hun eisen zijn en hoe
ze samen met school kunnen zorgen dat hun kind
floreert en een zo mooi mogelijke zichzelf is.
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B I J L AGE 1

WE RKB L AD KOP ROMP STA ART

kop

romp

sta
art
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