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Wat is theaterlezen?

Theaterlezen over beroepen

Samen vo orlezen
aan publiek
Theaterlezen is samen voorlezen aan publiek. Het is een
originele en enthousiasmerende samenleesvorm, leuk
voor alle kinderen. Daarnaast biedt theaterlezen extra
mogelijkheden voor zwakke lezers. Het bevordert het
vloeiend lezen en daarmee het leesbegrip én leesplezier.
Na het oefenen – als authentieke reden voor herhaald
lezen – volgt een ‘leesvoorstelling’.
• Twee of meer lezers
• Eén boek per lezer
• Je stem
• En… publiek!

Wat heb
je no dig?

De lezers nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten
hardop voor. Zo ontstaat een soort toneelstukje, maar dan zonder podium,
grootse gebaren of rekwisieten. Door
de dialoogvorm wisselen de lezers
elkaar steeds af.

Theaterlezen
• motiveert tot herhaald lezen
• stimuleert het leesplezier
• bevordert vloeiend lezen en leesbegrip
• toepasbaar als leesinterventie
• biedt zwakke lezers een kans op
succeservaring
theaterlezen.nl
Via deze site gratis downloads van
theaterleesmoppen en -teksten, tips,
nieuwtjes, onderzoek, informatie en
andere extra’s over theaterlezen.

Nieuw!

• Met interessante en grappige weetjes
over alle beroepen én beroepenregister
• CPNB Thematitel Kinderboekenweek
2021
• 20 verhalen en 10 moppen
Van welk beroep droom jij? Kruip in de
huid van een jongleur, schaapherder
of kapper. Of word je liever banketbakker, vlogger of helikopterpiloot? In
Het geheim van de smid staan nog
veel meer beroepen. Kies je rol, zo kun
je alles worden wat je wilt.

ISBN 97890 75689 952 € 16,95

Gezoem

Onge dwo
ngen oe
met lezen fenen
Kinderen die – om wat voor reden
ook – niet makkelijk tot lezen komen,
voelen zich vaak uitgenodigd door
theaterlezen. De leesvorm is geschikt voor scholen, maar eveneens
in logopedie-, RT-praktijk en bij de
behandeling van dyslexie. Ook thuis,
in gezinsverband, kan theaterlezen
als ongedwongen oefenvorm voor veel
leesplezier zorgen.

Groep 5
t/m 8

Met weetjeesn
o ver beroep

Dexx

imker

vader

Staan hier bijenkasten?

Dexx

Ik zie zelfs een imker in zo’n pak.

vader

Help, mijn hoed waait weg!

vader

We gaan er meteen op af.
Hee daar, één van uw bijen heeft me gestoken.

Dexx

Wie hem het eerste pakt, oké?
imker

Wijst u maar aan welke dat deed.

vader

Drie, twee, één en go!
vader

Bedoelt u welke bij mij net gestoken heeft?

imker

Ja, dat bedoel ik, dan geef ik hem strafregels.

Dexx
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vader

Dexx loopt met zijn vader door de natuur. Ze genieten
van de prachtige bloemenvelden langs het wandelpad.
Het waait een beetje.

Jaaa, bijna!

vader

Onderschat je vader niet.

Dexx

Hebbes!

vader

Au, ik ben gestoken in mijn arm.

Dexx

Ik denk door een bij uit die bijenkast.
Ik hoor ook heel veel gezoem.

!

Weetje over een imker
Wist je dat een imker iemand is die bijen houdt? Hij
draagt een kap om zichzelf tegen steken te beschermen.
Als de imker het bijenvolk wil controleren, gebruikt hij
vaak rook. De bijen denken dan dat er gevaar is en
zuigen zich vol met nectar. Daar worden ze rustig van.
Zo is de kans kleiner dat de imker gestoken wordt.
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Kijk op theaterlezen.nl onder ‘Aan de slag’ en ‘Theaterlezen over beroepen’ voor
extra’s bij dit boek o.a. een Kruiswoordpuzzel bij Het geheim van de smid

Tips voor thuis

Tips voor school

Thuis
• Theaterlezen = ontspannen oefenen
en samen lezen.
• Hoe vaker je oefent, hoe makkelijker het gaat en hoe leuker het
klinkt!
• Lees samen met vader of moeder,
broer of zus, oma of opa, tante
of oom, buurman of buurvrouw,
vriendje of vriendinnetje: wie het
maar leuk vindt!
• Lees thuis of in de vakantie, aan
tafel, op de bank, binnen of buiten.

Op scho
ol
• Maak kennis met het verhaal en
lees de tekst voor (leerlingen: in je
hoofd meelezen).
• Klassikaal: verdeel de klas in twee
groepen laat ‘koorlezen’ bij twee
rollen, drie groepen bij drie rollen
enz. of laat oefenen in één of meer
kleine groepjes.

Meer tips?
Kijk op
theaterlezen.nl

Veel plez
ier same
n!
• Lees NIET met gekke stemmetjes, je
krijgt er maar keelpijn van.
• Lees WEL met gevoel: boos of blij,
hard of zacht, verbaasd of verliefd,
langzaam of snel.
• Als je een paar keer hebt geoefend:
nodig buren of familieleden uit voor
een kleine voorstelling.
• Het applaus is voor jou!

Ook heel
bruikbaar in
RT-setting en
geschikt vo or
RALFI-lezen

• Geef tussentijds vloeiendheidsinstructie over bv. interpunctie,
lezen met expressie, gebruik
klemtoon, fraseren.
• Laat NIET met stemmetjes lezen,
maar wel vanuit een gevoel, zoals
blij, boos, verbaasd enz.
• Herhaald lezen is effectief voor
zwakke lezers en bevordert de
vloeiendheid. Herhaald oefenen dus!
• Bereid een voorstelling voor: voor
de klas, voor een andere klas, voor
ouders.
• Uitvoering = succeservaring!
• Extra tips voor ‘optreden’: Mini
Moppen Festival en Mini Mop Cast,
kijk op theaterlezen.nl onder
‘Aan de slag’

Theaterlezen over toen
Verhalen
en mo ppen
o ver toen

Groep 5
t/m 8

• Met tijdbalk, van prehistorie tot
ca. 1950
• Bij elke tekst een blokje informatie
met de historische context
• Dagelijks leven van kinderen van
toen staat centraal
• Soms grappig, soms spannend,
soms ontroerend, altijd over
geschiedenis
• Sluit aan bij de
Canon van Nederland

ruk
2e d

ISBN 97890 75689 945 € 16,95

n
Historische cano
t!
ap
sn
bij Ont
• Eigen historische canon bij het boek
met 30 vensters
• Achter elk venster een link naar het
betreffende hoofdstuk in Ontsnapt!
• Bij elk venster links naar andere
kinderboeken, informatie, filmpjes
van Klokhuis en nog veel meer!
• Rijke bron bij de geschiedenisles, op
het digibord, of gewoon voor jezelf,
omdat je meer te weten wilt komen
Kijk op canonvannederland.nl/nl/page/136754 en op theaterlezen.nl onder
‘Aan de slag’ en ‘Historisch theaterlezen’

Aan de slag met moppen

Mini
Mo ppen
Festival

Lachen met theaterlezen
Groep 4
t/m 8

• Organiseer je eigen Mini Moppen
festival
• Het kost niks en geeft veel plezier!
• Het is makkelijk te organiseren
• Thuis, op school, in de tuin, of op de
stoep
• Waar, wanneer, met en voor wie je
maar wilt!
• Ook leuk als opa en oma op bezoek
komen

ruk
2e d

Kijk op theaterlezen.nl onder ‘Aan de slag’ en ‘Mini Moppen Festival’ voor tips,
gratis theaterleesmoppen en te downloaden posters en uitnodigingsflyers

p Cast
Mini Mo
• Kies een mop uit Het kloeke
moppenboek, Het extra kloeke
moppenboek of de gratis theaterleesmoppen op theaterlezen.nl
• Stuur je eigen voorgelezen theaterleesmop in en kom ook in de Mini Mop Cast
op theaterlezen.nl te staan!
• Lees samen met broer of zus, juf
of meester, pappa of mamma, opa of oma
• Voor ALLE leeftijden (t/m 100 jaar)
• Stuur de geluidsopname op naar
info@theaterlezen.nl
• Wij zorgen voor applaus!
• Maak kans op boeken met theaterleesmoppen als prijs!
Kijk op theaterlezen.nl onder ‘Aan de slag’ en ‘Mini Mop Cast’ voor tips, instuurformulier en informatie over prijzen winnen

Nieuw!

ISBN 97890 75689 914 € 16,95

ISBN 97890 75689 969 € 16,95

Konijnen kiezen
Dora

winkelier
Dora

winkelier

Dora gaat naar de dierenwinkel, op zoek
naar konijntjes.
Dora

winkelier

Hallo meneer van de dierenwinkel!
Verkoopt u ook konijntjes?
Jazeker lief, schattig meisje.
Wat voor konijntje zoek je?
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Uit: Het extra kloeke moppenboek

Dora
winkelier

Dora

Maakt me niet zo heel veel uit, meneer.
Zitten ze achter in de winkel?
Ja, net voorbij de vissen en dan naar rechts.
Wacht, ik loop wel even met je mee.
Wat voor konijntje zoek je?
Moet het een lief klein bruin konijntje zijn?
Is prima, helemaal goed!
Of wil je liever dit kleine pluizige vriendje?
Wit met rode oogjes, schattiger vind je ze niet!
Maakt echt niet uit, meneer.
Ik denk dat het mijn python helemaal niks kan schelen!
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Feest en theater

Theaterlezen met sprookjes

t/m 8
Groep 5

Ho oggeëerd
publiek
• Moppen, verhalen, teksten op rijm
en informatieve teksten
• Van circus tot bioscoop, van opera
tot rap, van goochelen tot cabaret:
allemaal theater!
• En als je zelf optreedt met dit boek,
dan is het applaus voor jou!

ruk
2e d
ISBN 97890 75689 891 € 16,95

In dit boek staan verhalen en moppen.
Over verjaardag, taart, cadeautjes, de feestwinkel, Suikerfeest, Kerstmis, Carnaval, Chinees
Nieuwjaar, Dierendag en nog veel meer. Bekende
en onbekende feesten en feestjes waar je nog
nooit van hebt gehoord.
Zo wordt lezen een feest!
Dit boek lees je samen, hardop.
Om de beurt een stukje.
Met kinderen in je klas, de juf of de meester.
Met je ouders, opa en oma, de buren of
je vrienden.
Ieder leest zijn eigen rol.
Dat kan overal en altijd.
Zomaar of tijdens een feestje.
Hieperdepiep!

Wat je nodig hebt?
Dit boek, je stem, één of meer meelezers en…
publiek. En dan?
Applaus voor jou!

• Samen genieten van het verhaal,
samen griezelen en samen blij zijn
met het happy end
• Bundel met drie volledige sprookjes
en een groot aantal dialogen uit
sprookjes
• Klassieke sprookjes van Grimm,
Andersen en Perrault
• Leestechnisch groeiboek van
AVI M3 t/m E5, met een inhoud voor
6 t/m 99 jaar!

ISBN 97890 75689 907 € 16,95

Han

Liesbeth Mende
met illustraties van

Han

kat
Han
kat

Van 6 tot 100 jaar

Han
kat

Theaterlezen

www.inktvis.nl

koning

Nelleke Verhoeff

Met feestregister en tips voor theaterlezen

Uitgeverij De Inktvis

de gelaarsde kat

Drie broers verloren hun vader. De twee oudste erven
de molen en de ezel. Han, de jongste, erft de kat.

Hieperdepiep!

• Samen lezen is sowieso een feest!
• Feesten uit diverse culturele tradities
• Verhaaltjes en moppen
• Om bij de hand te hebben bij
Koningsdag, verjaardagen, Suikerfeest,
Sinterklaas, Dierendag en nog
veel meer

n
Samen beleve

Hoera!

t/m 8
Groep 3
Liesbeth Mende & Nelleke Verhoeff

Altijd re den
vo or een feest
je

Groep 3 t/m 8
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ISBN 97890 75689 938 € 16,95

Uit: Knip Knap Knuis

Jan erft de molen, Joris erft de ezel en ik…?
Ik erf niks. Helemaal niks.
Je erft mij.
Een kat.
Niet zo maar een kat.
Kijk eens naar mijn voeten.
Een kat met laarzen.
Precies!
Ik ben de gelaarsde kat.
En jij bent de markies van Carabas.
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Scholing en inspiratie

Nog meer bundels theaterlezen

Workshop, training, webinar
of inspiratiesessie over
theaterlezen

Elseline Knuttel, master SEN taaldyslexie, ontwikkelde zich als
theaterleesspecialist. Zij geeft
geregeld presentaties, workshops en
inspiratiesessies voor leescoördinatoren, leesconsulenten, schoolteams,
remedial teachers en logopedisten
over theaterlezen als uitnodigende
samenleesvorm.

uk
2e dr

5e dr
uk

ISBN 97890 75689 884 € 16,95
ISBN 97890 75689 822 € 16,95
Handleiding theaterlezen voor leesbegeleiders over de mogelijkheden op school,
thuis en in de logopedie- en RT-praktijk

Groep 4 t/
m6

4
Groep 3/

Groep 5 t/
m8

Hilarisch!

ISBN 97890 75689 839 € 16,95
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Groep 7/
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ruk
4e d
Op theaterlezen.nl staat een
filmpje (3,5 minuut) dat duidelijk
laat zien hoe theaterlezen in z’n
werk gaat. Ook op de site: tips,
nieuwtjes, downloads, onderzoek,
informatie en andere extra’s over
theaterlezen.
ISBN 97890 75689 921 € 16,95

ISBN 97890 75689 846 € 16,95
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© illustraties in deze folder: Helen van Vliet

Hoe vake
r je oefe
hoe makk
n
elijker he t,
t
gaat,
hoe leuke
r het klin
kt!

Boeken verkrijgbaar via
leesletters.nl en via de lokale
boekhandel
(Prijs)wijzigingen voorbehouden,
zomer 2021
Voor de boekhandel: alle titels
zijn leverbaar via het CB

theaterlezen.nl

