
Waar taal en  
beeld elkaar  
ontmoeten!

DUIZEND DINGEN
OVER NEDERLAND
 
PROJECT MET PRENTENBOEKEN 
OVER NEDERLAND EN ‘TYPISCH  
NEDERLANDSE’ DINGEN



Prentenboeken en het voortgezet onderwijs 
zijn geen voor de hand liggende combinatie. 
Toch zijn veel verhalen in prentenboekvorm 
ook heel geschikt voor jongeren. Daarnaast 
zijn prentenboeken een leuke afwisseling op 
boeken met veel letters, zeker voor jongeren 
die lezen niet leuk vinden of de taal nog niet 
goed beheersen. 

In deze lessenreeks gaan de leerlingen aan de slag 
met verschillende prentenboeken. Centraal staan 
Nederland en Duizend dingen over Nederland van 
Charlotte Dematons.  

Op iedere prent staan zeven dingen die steeds 
terugkomen, waaronder de gele ballon en de 
tweeling Hielke en Sietske op de boot De Kameleon. 
Naast deze terugkerende figuren komen nog ande-
re typisch Nederlandse dingen voor in de prenten: 
kinderliedjes, verwijzingen naar de Nederlandse 
geschiedenis, Nederlandse specialiteiten en andere 
wetenswaardigheden. 

De leerlingen kijken naar hun eigen omgeving. 
Waar komen ze vandaan? Hoe zag hun straat 
of wijk er honderd jaar geleden uit? Wat voor 
gewoontes en rituelen heeft een gezin? Met 
deze informatie en met behulp van een creatieve 
opdracht met de digitale tool Thinglink maken de 
leerlingen een eigen beeldverhaal. 

What’s in it for you?

•  Beelden in plaats van woorden, dus geknipt voor 
kinderen die lezen niet leuk vinden of de taal 
nog niet goed beheersen. 

•  Goed te gebruiken bij vakoverstijgende thema’s 
als diversiteit en identiteit.

•  Een kant-en-klare lesbrief, je verzorgt de les zelf.
•  Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit.

 
Inhoud leskist 

•  Boekenkist met prentenboeken 
•  Meerdere exemplaren van Nederland en Duizend 

dingen over Nederland van Charlotte Dematons 
• Lesbrief 
• Duizend-dingenspel

 
VOOR WIE  |  ISK, praktijkonderwijs  
WAAR  |  op school
DUUR  |  6 weken
INVESTERING  |  € 50,- per klas  
Prijs excl. 21% btw

‘Kijk naar Nederland  
en je eigen wereld!’

MEER WETEN? 
Neem contact op met een van onze  
medewerkers van team educatie. Ga naar  
www.obgz.nl/voortgezetonderwijs voor de  
contactgegevens en meer informatie over  
ons aanbod.


