B/SLASH
SUCCESVOL MULTIMEDIAAL
LEESBEVORDERINGSPROJECT
VOOR DE DERDE KLAS

Ontdek ook
het wonder
van de Slashboeken!

‘80% van de
leerlingen leest
deze boeken met
plezier!’
Leraren zeggen over dit project: ‘Bij B/Slash
vragen leerlingen om extra leestijd!’ ‘Ze willen
meer Slash-boeken lezen!’ ‘Werken met
Kahoot en augmented reality is gewoon leuk!’
Tijdens dit project staan vier boeken uit de
Slash-serie centraal. In deze boeken is het waargebeurde verhaal van een jongere opgeschreven
door een bekende jeugdauteur. Het zijn heftige
onderwerpen die meestal erg aanspreken.
Een biebmedewerker introduceert het project en
de boeken met onder meer een filmpje. Hierna
kiezen de leerlingen een boek en worden aan
de hand daarvan in groepen verdeeld. Met deze
teams maken ze gedurende het hele project samen
opdrachten. De docent kan met Kahoot en een
handleiding in een lessenreeks van ongeveer vijf
weken aan de slag. Tijdens de lessen Nederlands
lezen de leerlingen, maken ze quizzen en doen ze
verdiepende en creatieve opdrachten.
Als kers op de taart is er de mogelijkheid het
project af te sluiten met een projectdag van
KleinKunstig. Leerlingen werken boekscènes uit in
animatie- of acteerfilmpjes die ze presenteren via
een augmented reality-route door de school. Of je
kunt een auteur uitnodigen in de klas. Zo komen de
boeken tot leven!

Meer weten?

www.obgz.nl/voortgezetonderwijs

What’s in it for you?
•	Kant-en-klaar dynamisch lesprogramma
inclusief boeken.
•	Leerlingen vinden werken met Kahoot erg
leuk en dat motiveert.
•	Je hele klas leest!
•	Werken met stop-motion en Augmented
Reality.

Inhoud leskist
• Kahoot gevuld met multiple choice vragen,
open vragen en creatieve opdrachten
• Handleidingen
• Boeken

VOOR WIE | 3e klas
WAAR | op school
DUUR | ca. 5 weken een uur, optioneel 1 projectdag
INVESTERING | kan via CJP-weborder
Multimediale lessenreeks & boeken op school:
1e les door de bibliotheek, daarna door docenten.
€ 350,- voor 1-2 klassen (+ € 100,- per 1-2 extra
klassen)
Projectdag: workshop animatie- en/of acteerfilm
boekscènes, augmented reality-route op school.
Richtprijs € 550,-, offerte i.o.m. KleinKunstig
Auteur in de klas:
Richtprijs € 350,- per twee uur.
Definitieve prijsopgave i.o.m. de Schrijverscentrale
Alle prijzen zijn excl. 21% btw

