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LIJN 3 | KINDERBOEKENWEEK 2016 | GROEP 3 | BEGRIJPEND LUISTEREN 

Wie is er bang voor opa Bak?

Lesduur: 40 minuten  |   Onderwerp: Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek 2016 is: ‘voor altijd jong!’ en 

gaat over opa’s en oma’s. In deze extra les begrijpend luisteren leest 

u het boek ‘Pas op, opa!’ voor. Als het boek uit is, leest u hoofdstuk 

4 nogmaals voor. Daarna beantwoorden de kinderen de vragen op het 

kopieerblad. Het tekstniveau van de opdrachten op het kopieerblad 

sluit aan bij de doelen  en  tot en met thema 3 van de methode 

Lijn 3. De les duurt ongeveer 40 minuten: 25 minuten voorlezen en 

15 minuten kopieerblad maken.

Doel

Voordat we naar het verhaal gaan luisteren, voorspellen we waarover het boek gaat. Halverwege 

het voorlezen voorspellen we hoe het verhaal zou kunnen aflopen. 

Materiaal

• Boek Pas op, opa! (AVI E-4)

• Kopieerblad (A en B)

Stap (1) introductie

• Bekijk samen de voor- en achterkant van het boek. 

•  Vertel het doel van de les: Voordat we het boek lezen, bedenken we wat voor soort boek het is: 

een boek met een verhaal of een boek waar je iets van kunt leren.

Stap (2) voor het voorlezen

•  Wijs op de titel van het boek. Vertel: Dit boek heet: Pas op, opa!’ Blader door het boek en geef  

clous over wat voor soort boek het kan zijn: verhalend of informatief. Lees de titels van de 

hoofdstukken voor. Laat de afbeeldingen zien. Wat voor soort boek denken jullie dat dit is: is het 

een verhaal of zijn het weetjes? (een verhaal)

•  Vraag enkele kinderen of ze kunnen bedenken waar het boek over gaat. Misschien wel over een 

enge opa. Of een opa die voorzichtig moet zijn. Noteer de voorspellingen eventueel voor uzelf 

zodat u er in stap 4 op terug kunt komen.
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Stap (3) voorlezen

• Lees eerst het hele boek een keer voor.

• Vraag halverwege hoe de kinderen denken dat het boek zal eindigen.

Stap (4) na het voorlezen

• Vraag de kinderen wat ze van het verhaal vonden.

• Blik terug op de voorspellingen van stap 2. Wat klopte er wel en wat klopte er niet.

•  Vat het verhaal samen. Tip: Om te kijken of de kinderen het verhaal goed begrepen hebben, 

kunt u eventueel enkele van hen vragen om het verhaal samen te vatten.

Stap (5) verwerking

•  Vertel de kinderen dat u één hoofdstuk nog een keer voor gaat lezen en vraag hen extra goed 

te luisteren. Ze gaan na het voorlezen namelijk een kopieerblad maken met vragen over dit deel 

van het verhaal.

• Lees hoofdstuk 4 nogmaals voor.

• Deel het kopieerblad uit. De kinderen maken de opdrachten zelfstandig.


