
138 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Voorbereiding activiteit

Verantwoording Dit prentenboek is gekozen omdat het kinderen laat zien hoe 
onhandig het is om ‘niet te kunnen kiezen’. Eerst lijkt het alsof de 
koningin ontevreden is en daarom niet kan kiezen, maar als snel 
blijkt dat ze niet kan kiezen omdat ze onzeker is. 
De schrijfster legt in dit boek de link met het sprookje van de prinses 
op de erwt. Zij vertelt dat de koningin vroeger de prinses op de erwt 
was. In activiteit 22 is het sprookje De prinses op de erwt uitgewerkt. 
U kunt dit sprookje voor of na dit boek lezen met de kinderen.

Leerdoel 
vaststellen

De kinderen herkennen en benoemen hoe moeilijk het soms is om 
een keuze te maken, omdat onzekerheid de tevredenheid over de 
keuze beïnvloedt. 

Woorden 
selecteren

Deze woorden zijn in ieder geval nodig om de tekst te begrijpen: 
• Matras(sen)
• Koets
• Standbeeld
• Poseren
• Beeldhouwer
• Beitel
• Majesteit

Het bereiken
van het leerdoel
(strategieën)

Het leerdoel wordt bereikt met behulp van de strategieën: 
u	afleiden: kinderen vragen zich door op basis van tekst en 
 illustraties af welke keuzes de koningin zal maken,
u	verbinden: aan eigen ervaringen bij de pagina over de taartjes. 

Benodigde 
materialen

Het prentenboek, memory of andere set kaarten met  afbeeldingen, 
kroon, beitel, hamer, stuk steen, afbeelding van een beeldhouwer 
(op het digibord).

Uitvoering activiteit

Voor het voorlezen   ik / wij fase

Stap 1:
 
• Terugblik

• Kennis
 activeren  

Terugblik:
U zegt: we hebben met elkaar gesproken over het maken van  
keuzes. Weet je nog dat het soms heel moeilijk is om te kiezen 
wat je gaat doen, of welke nieuwe schoenen je het liefst wilt  
hebben? Als je thuis bent denk je dan: heb ik wel goed gekozen?  
U vraagt: wie heeft er een voorbeeld van een moment waarop je 
niet kon kiezen? Als de kinderen niet reageren, noemt u zelf nog 
een voorbeeld.  

4. De koningin die niet kon kiezen  
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139III De activiteiten: aan de slag in de praktijk

Kennis activeren:
U laat vier keer steeds twee kaarten zien en vraagt: welke kies 
jij? Alle kinderen kiezen een kaart en u laat in elke ronde een of 
twee kinderen hun keuze kort verwoorden. Vraag ook kort naar de 
motivatie: waarom kies je deze kaart? 

Stap 2: 

• Leerdoel op  
kindniveau 

• Verwachtingen
 en proces

U zegt: je leert dat kiezen moeilijk is, als je het niet zeker weet. 

U zegt: ik ga een boek voorlezen over de koningin die niet kon 
kiezen. Het lijkt alsof ze nooit tevreden is met de keuze die ze 
maakt. Tijdens het voorlezen stop ik bij vier illustraties en  praten 
we samen over wat we hebben gelezen en zien.

Voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 3:
 
• Samen lezen, 
 denken 
 over de tekst 
 en verwerken

u	Afleiden 
U leest de eerste twee pagina’s voor en denkt hardop: ik lees dat 
de koningin de hele dag rent door het paleis. Ik denk dat ze heel 
onrustig is, want ze weet nooit in welke kamer of zaal ze wil gaan 
zitten. Ik denk dat ze niet kan kiezen. 

U leest de pagina met de stapel matrassen en zegt: Tjonge, wat  
een stapel matrassen. Op je bed ligt een matras, daar slaap je  
lekker zacht op. 
Vervolgens denkt u hardop: ik lees dat de koningin als meisje 
de prinses op de erwt was en dat ze toen ook al niet kon kiezen. 
Ze zei: Welke zou de zachtste zijn? Ze wist ook al niet in welke  
kamer van het kasteel ze wil zijn. Ik denk dat de koningin 
het altijd al lastig heeft gevonden om te kiezen. Ik lees verder. 

U leest de tekst van de volgende pagina voor. U leest: Welke jurk 
werd het vandaag? De gebloemde of de streep? U zegt: kijk eens 
naar de illustratie en u vraagt: wat heeft de koningin nu gedaan? 
Laat de kinderen Denken-delen-Uitwisselen in duo’s. U vraagt  
aan enkele duo’s wat ze hebben besproken. 

Als de kinderen onvoldoende verbinding leggen tussen de tekst  
en de illustratie, kiest u voor (oplopend wat sturing betreft): 
• een suggestie: kijk eens naar de grond, wat zie je daar liggen? 
• een aanwijzing: tel de hangers eens, hoeveel jurken heeft 
 de koningin aan? 
• hardop denken: ik zie op de illustratie dat de koningin heel veel 

jurken aan heeft. Dat zie ik ook aan de lege hangers die op de grond 
liggen. Daarom weet ik dat ze veel jurken over elkaar aan heeft 
getrokken. Ik denk dat ze niet kan  kiezen wat ze wil aantrekken.  

u	Afleiden
U herleest op dezelfde pagina: Gelukkig heeft ze maar één kroon!  
U vraagt: hoezo, één kroon? Wat zou de schrijver  bedoelen met 
deze zin? 
Als de kinderen onvoldoende verbinding leggen tussen uw vraag en 
tekst en illustratie, kiest u voor (oplopend wat sturing betreft):

2284_Int_BLW_Deel_III_Activiteiten.indd   139 24-11-14   10:19



140 Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

• een aanwijzing: u leest de zin nogmaals voor. Leg de nadruk op 
het woord ‘kroon’ en zet de kroon op uw hoofd. U vraagt: waarom 
zegt de schrijver ‘gelukkig had ze maar één kroon!’? 

• hardop denken: ik lees dat de schrijver zegt: gelukkig heeft ze 
maar één kroon!, omdat hij denkt dat ze als ze meer  kronen zou 
hebben, daar ook niet uit zou kunnen kiezen. 

 En je kunt niet meer kronen tegelijk opzetten.

u	Verbinden
U leest de twee volgende pagina’s. U leest: Ze nam van alle taartjes 
één hapje. U zegt: stel je eens voor dat je thuis van alles wat je eet, 
maar één hapje neemt, wat vind je daarvan? Eventueel laat u het 
schutblad van het boek zien, met daarop alle verschillende taartjes.
U laat enkele kinderen reageren. U stelt een vervolgvraag: wat zou 
er gebeuren als je thuis van alles maar één hapje zou nemen?

u	Afleiden
U zegt: de schrijver zegt: Maar hoe moest ze nu kiezen tussen de 
koets en de fiets? Hij vraagt zich dat af. Wat denken jullie? 

Als de kinderen onvoldoende verbinding leggen tussen de vraag en 
de illustratie, kiest u voor (oplopend wat sturing betreft):
• een aanwijzing: kijk eens naar de illustratie, hoe heeft de  

prinses dat opgelost?
• hardop denken: hé, ik zie dat ze de fiets achter het paard heeft 

gebonden. Ik weet dat een koets getrokken wordt door paarden. 
Ik zie dat de koningin niet de koets maar de fiets achter het paard 
heeft gebonden. Ik denk dat ze niet kon kiezen tussen haar fiets en 
de koets en dat ze daarom een beetje van allebei heeft genomen. 

U leest verder en bespreekt bij de pagina’s over de beeldhouwers en 
de beelden de woorden:
• standbeeld: iemand die nagemaakt is van steen of soms ook van 

metaal. 
• poseren: zitten of staan, zodat iemand je na kan maken.
• beeldhouwer: degene die een standbeeld maakt (u laat de  

afbeelding zien).
• majesteit: een ander woord voor koningin. 
• beitel: gereedschap met een scherpe rand, waarmee je  stukken 

van een steen kunt afhakken (u doet het beitelen voor met steen, 
beitel en hamer).

De laatste pagina is cruciaal. U leest de laatste pagina voor waarbij 
met nadruk: De koningin was tevreden. 
Na het lezen van de laatste regel van het boek denkt u hardop:  
Ik weet dat de koningin weer een keuze moet maken. 
Waar gaat ze het beeld nu neerzetten? Ik dacht dat ze tevreden 
was, maar dat is niet zo. Ze kan weer niet kiezen.

Na het voorlezen ik / wij / jullie fase

Stap 4:
 
• Afronding

U zegt: we hebben door het lezen van dit boek en door het  bekijken 
van de illustraties ontdekt dat de koningin pas  tevreden is, als ze 
niet hoeft te kiezen. Als je steeds twijfelt en niet kunt kiezen is  
het heel lastig om ergens tevreden mee te zijn, want elke keer 
denk je: als ik dat andere had  gekozen was het dan beter geweest?  
Het maakt je onzeker. Daar had de koningin ook last van. 
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