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Interactief voorlezen “Coco kan het!” 
© Tekst en illustraties afkomstig uit Coco kan het!  

Loes Riphagen & Uitgeverij Gottmer. 

Inleiding 

Voor de meeste kinderen is het bijna 8 weken geleden dat ze voor het laatst op school waren. Het 

contact met leeftijdsgenoten was minimaal in deze periode en het contact met de juf of meester vond 

letterlijk achter de schermen plaats. Dat zal dus weer even wennen worden, des te meer voor 

kinderen die vanaf 8 februari voor het eerst naar school gaan. Om die reden besteden we in deze 

derde en laatste lesbrief aandacht aan de verschillende leerervaringen die kinderen thuis en op 

school opdoen. De leeruitdaging en growth mindset staan hierbij centraal. Dit doen we vooral door te 

kijken naar stap 4 uit het schema hieronder uit het artikel ‘’Interactief voorlezen: ja! Maar hoe?’’ bij 

het prentenboek ‘’Coco kan het!’’. Hier hebben we enkele activiteiten uitgewerkt welke je zowel 

achter elkaar of los van elkaar kunt gebruiken. Daarbij krijgen jullie de les ‘Hansje Pansje Kevertje’ 

uit het boek ‘’Growth Mindset lessen’’ cadeau als derde activiteit in bijlage 2. Veel plezier! 

 

 

Stappen interactief voorlezen 

Hieronder vind je de stappen zoals beschreven in het artikel ‘Interactief voorlezen; ja! Maar hoe?’’ 

Deze zijn uitgewerkt in de tweede lesbrief. In de eerste lesbrief hebben we stap 1 van het interactief 

voorlezen uitgewerkt, gericht op taalzwakke leerlingen en in onze tweede lesbrief hebben we de 

stappen 3 en 4 van het interactief voorlezen uitgewerkt, gericht op het houden van (exploratieve) 

gesprekken. Hier is de link naar deze lesbrieven: Nationale Voorleesdagen: onze lesideeën 

 

Stap 1: Introduceren van het verhaal 

Stap 2: Voorlezen van het verhaal 

Stap 3: Ingaan op het verhaal 

Stap 4: Verdiepen van de verhaallijn 

 

 

 

https://www.bazaltgroep.nl/nationale-voorleesdagen-onze-lesideeen/
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Activiteit 1: leerervaringen op school en thuis (bij 
voorkeur: de kleine kring) 
 

Vraag de kinderen allereerst naar de leerervaringen die ze thuis hebben opgedaan in de afgelopen 

periode. Indien je het boek ‘Coco kan het!’ al eens gelezen hebt, kan er begonnen worden met de 

vraag wat Coco heeft geleerd. ‘’Jullie leren ook van alles, soms thuis, soms op school…etc.  

Mocht het nu zo zijn dat de leerlingen niet op ideeën komen, dan kun je de kaartjes in bijlage 1 

gebruiken als houvast; zit er iets tussen wat je de afgelopen tijd geleerd hebt? 

- Wat hebben jullie thuis in de afgelopen tijd geleerd? Heb je iets geleerd wat je graag aan ons wil 

vertellen? Wanneer ontdekte je dat je het geleerd had? 

- Kun je vertellen hoe je dit geleerd hebt? 

- Wie heeft je erbij geholpen? 

- Kun je ons nu ook vertellen hoe wij dit kunnen doen? En hoe kan jij ons hierbij helpen? 

- Zou je de volgende keer iets anders doen en zo ja, wat? 

- Waarom heb je dit geleerd? 

- Kun je dit ook op school leren? 

 

Wat is er eigenlijk anders aan het leren op school en thuis? Daar ga je mee aan de slag! Vertel de 

leerlingen dat je allerlei activiteiten hebt bedacht die over leren gaan (zie bijlage 1 achteraan deze 

lesbrief). Vraag de leerlingen om aan te geven waar deze leeractiviteiten horen. Horen ze bij school, 

thuis of bij allebei? Om hier inzicht in te krijgen, gebruiken we een Venndiagram. Je laat de 

leerlingen de bijbehorende plaatjes op de goede plek in de hoepel leggen. Er zullen activiteiten zijn 

waar discussie over ontstaat. Laat kinderen daarover vertellen en aangeven waarom ze dat vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

op school thuis 
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Activiteit 2: Hansje Pansje Kevertje (bijlage 2) 

Met onderstaande vragen kun je met de kinderen terugblikken op de leerervaringen van Coco en 

daarmee de verbinding maken met de les over Hansje Pansje Kevertje. Coco en Hansje hebben 

namelijk veel met elkaar gemeen. Net als Coco vindt Hansje leren soms best lastig. Leren gaat met 

vallen en opstaan. Leren = proberen! Om te willen leren is het handig dat je vanuit een growth 

mindset denkt. Voorbeeldvragen voor gesprekken over growth mindset. 

- Heb jij wel eens iets nieuws geleerd dat je moeilijk vond? Hoe voelde je je toen? 

- Had je dezelfde gedachten als Coco toen je voor het eerst ging lopen / eten / springen / 

zwemmen? Dacht je toen ook; als het lukt, dan… en als het niet lukt, dan…? 

- Wat kun je nu nog niet? Wat zou er gebeuren als het lukt? En wat als het niet lukt? 

- Wanneer zeg jij ‘ik-kan-het-niet’? Wat zeggen anderen om jou heen? 

- Zou je ook bij alles ‘ik-kan-het-wel’ kunnen roepen? Wat zou er dan gebeuren als je dat zegt? 

 

In het boek heb je gezien dat Coco het moeilijk vindt….en hij durft niet zo goed. Ook Hansje vindt 

iets moeilijk, maar ze zetten allebei door en het lukt. Jij en je leerlingen denken vast ook wel eens dat 

iets ‘moeilijk’ is. Moeilijk of een uitdaging?? Om het samen met je leerlingen te hebben over ‘wat 

moeilijk is’ en een ‘uitdaging’ te kiezen voor jezelf, is de volgende les uit het boek Growth Mindset 

(Growth Mindsetlessen voor de basisschool | Bazalt) heel geschikt.  

 

Als tip bij deze les raden we jullie aan om bij het onderdeel “Kleine Groep” de leerlingen een keuze 

te geven: zelf een uitdaging bepalen of een ‘uitdaging’ kiezen uit het Venn-diagram (wat leer je op 

school?) uit activiteit 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.bazalt.nl/growth-mindsetlessen-voor-de-basisschool
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Bijlage 1 bij activiteit 1 (tip: druk af A3 formaat en knip de plaatjes met woorden los) 

 

 

    

veters strikken haren kammen tanden poetsen leren lezen 

    

namen lezen/schrijven een taart bakken fietsen zwemmen 

   

 

blokkentoren 

bouwen 

vogelhuisje bouwen de hond uitlaten schilderen 
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thuis 

op school 
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Bijlage 2 
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Overige links en tips  

 

Nationale voorleesdagen: De Nationale Voorleesdagen | Voorlezen maakt je leuker 

 

De eerder verschenen lesbrieven: Nationale Voorleesdagen: onze lesideeën 

 

Boek: De Leeruitdaging voor jonge kinderen | Bazalt. 

 

Tips voor het voorlezen, inrichting en knutsels: Lezen Nou! | Coco kan het! | De Nationale 

Voorleesdagen | Prentenboek van het jaar - YouTube 

 

Website Loes Riphagen (incl. knutsel Coco): Coco kan het! - Boek - Prentenboek – Loes Riphagen 

 
Artikel in HJK (september 2015): Interactief voorlezen: ja! Maar hoe? Handvatten bij interactief 
voorlezen. Irma Koerhuis, Marieke op den Kamp 
 
 

 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.bazaltgroep.nl/nationale-voorleesdagen-onze-lesideeen/
https://shop.bazalt.nl/de-leeruitdaging-voor-jonge-kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=gt5cGimLbqs
https://www.youtube.com/watch?v=gt5cGimLbqs
https://loesriphagen.nl/collections/portfolio/products/coco-kan-het

	Lesbrief 3 - Coco kan het! - Bazalt
	Interactief voorlezen “Coco kan het!”
	© Tekst en illustraties afkomstig uit Coco kan het!  Loes Riphagen & Uitgeverij Gottmer.
	Inleiding
	Stappen interactief voorlezen
	Overige links en tips


	Hek
	Kever (kleur)
	Kever (zwart-wit)

