Lessuggesties Kom uit die Kraan!
Tjibbe Veldkamp

Bart gaat altijd kijken bij de bouwplaats. Op een dag klimt hij
zomaar op de wals, de cementwagen en de hijskraan. Hij richt
een enorme ravage aan. Maar daar blijkt hij een goede reden
voor te hebben…

Thema’s
•
•
•
•
•
•

Helden
De Bouwplaats
Boeven
Machines
Politie
Goed/fout?

Interactief voorlezen

Kom uit die kraan leent zich uitstekend voor interactief voorlezen. De voorkant, de kleurrijke platen
en dubbele plot nodigen uit om het verhaal te herhalen en keer op keer nieuwe dingen te ontdekken.
Introductie
Tijdens de introductie kunt u samen met de leerlingen de voorkant van het prentenboek bekijken.
Aan de hand van de voorkant en achterkant van het boek kunnen jullie samen voorspellen waar het
verhaal over gaat:
Waar denken jullie dat het verhaal over gaat? Welke machine zien jullie hier? Waar kun je een
hijskraan vinden? Wat doet het jongetje in de hijskraan?
Kijken de politieagenten boos of blij?
U kunt noteren wat de leerlingen voorspellen. U kunt later op deze voorspellingen terugkomen.
Eerste keer voorlezen
Tijdens het voorlezen kunt u de volgende vragen stellen:
• Weten jullie wat een bouwplaats is? Hebben jullie die wel eens gezien?
• Zou Bart de machines kunnen besturen?
• Weten jullie wat een keet is?
• Mag je op de bouwplaats komen?
• Weten jullie wat een wals is? Wat is platwalsen?
• Mag Bart de wals en/of de cementwagen besturen?
• Wat doen de grote jongens?
• Denken jullie dat Bart gek is geworden?
• Is het nou juist slim/goed of fout wat Bart allemaal gedaan heeft?
• Bart is een held, wat is zijn beloning?
Tweede keer voorlezen
Tijdens de tweede keer voorlezen kunt u zich samen met de leerlingen concentreren op de
verrassende plotwending. Kunnen zij op de platen de boeven ontdekken? Wat doen de boeven? Wat
doet Bart om de boeven te vangen?
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Verteltafel

De verteltafel kunt u gebruiken om een bouwplaats na te maken: lego, blokken, technisch speelgoed,
auto’s, hijskranen, etc. De leerlingen kunnen ook zelf hijskranen, walsen knutselen en deze
tentoonstellen op de verteltafel.

Levend prentenboek

Met behulp van de materialen op de verteltafel kan het verhaal op de tafel nagespeeld worden. De
leerlingen kunnen ook het verhaal in de vorm van een toneelstukje naspelen. Tip: een toneelstukje
(voor de ouders) als afsluiting van het project.

Verder lezen
•
•
•
•
•
•
•
•

Met papa mee naar de bouw, Arend van Dam en Alex de Wolf
En dat doen we dus, Leo Timmers
Een dag met de dierenbouwers, Sharon Rentta
De bouwvakker, Liesbet Slegers
Waar is de gele grijper?: een groot zoek- en aanwijsboek, Joachim Krause
Machtige machines: vol stoere zoekopdrachten, Jennifer L. Marks
Machines op de werf, Agnes Vandewiele
De politie, Marian van Gog

Verwerkingssuggesties

Zie: http://www.jufjanneke.nl/ zoek naar ‘Kom uit die kraan’
Zie: http://www.kleuteruniversiteit.nl/ zoek naar ‘Kom uit die kraan’

Filmpje(s)

http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_429136
http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_426432

Liedjes/versjes

Refrein:
Bob de bouwer
Kunnen wij het maken
Bob de bouwer
Nou en of
Scoop, Muck en Dizzie
en Rollie ook
Liftie en Wendy gaan weer loos
Bob en zijn maatjes maken lol
Werken ze samen, is niets ze te dol!
Refrein
Titus en Bert, Hector en Spud
Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut!
Refrein
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