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DE TIJDREIZIGER
In de activiteit staat beleving door kinderen centraal. Het
bezoek van de tijdreiziger met zijn tijdmachine geeft kinderen
en leerkrachten een ervaring die hen raakt, zodat ze meer
van verhalen kunnen houden. 
Vakgebieden: Meervoudige Intelligentie, literatuureducatie,
kunstzinnige oriëntatie, taalbeschouwing, sociale
vaardigheden
Doelgroep: groep 5 t/m 8 
Thema: tijdreizen (geïnspireerd op landelijke thema
Kinderboekenweek 2019 ‘Reis mee…’)
Tijdsomvang: de buitenactiviteit duurt 10 minuten, inclusief
intro en afsluiting in de klas 60 minuten.
Wat het is: De tijdreismachine, ontwikkeld door de
decorbouwer van Het Klokhuis, hangt vol met wekkertjes,
klokken met verschillende tijden en koffers. In de tijdmachine
zit een tijdreiziger die de kinderen meeneemt naar zijn wereld
65 jaar vooruit. 65, vanwege de 65e editie van de
Kinderboekenweek. 
 
 
 
 
 
 

TIJDREIZEN

Hier wordt een link gelegd met boeken: Hoe zien
boeken eruit in de toekomst, hoe lezen mensen boeken
en waar gaan de boeken over? De kinderen worden
gestimuleerd daarover na te denken en te praten.
Vervolgens stelt de tijdreiziger allerlei vragen aan de
kinderen over hun eigen wereld. Bijvoorbeeld: Hoe ziet
jullie dag eruit? Hoe ziet jullie leven eruit? Wat lezen
jullie? Hoe lezen jullie? Ben je wel eens in een
bibliotheek geweest? Wat is een bibliotheek eigenlijk? 
De kinderen zoeken de tijdcapsule (aan de hand van
een cryptische omschrijving of een schatkaart). Daarna
vervolgt de les zich aan de hand van de lesbrief die in
de tijdcapsule zit onder leiding van de docent. De
lesbrief wordt ontwikkeld door Cubiss. Tijdens dit
onderdeel van de les gaan de kinderen samen een
klein boekje met verhalen maken. 
 
Om alle kinderen de kans te geven hun eigen talenten
te ontwikkelen, wordt er ingezet op differentiatie door
middel van Meervoudige Intelligentie. Hierdoor is er
niet alleen ruimte voor talentontwikkeling maar wordt
ook het zelfvertrouwen van kinderen vergroot. Concreet
houdt dit in dat zij in kleine groepjes kiezen wat zij
doen om bij te dragen aan het boekje voor de
tijdreiziger: kinderen kunnen ervoor kiezen om te
schrijven, om te tekenen of schilderen, om een lied of
rap te maken of om bijvoorbeeld een vlog te maken. 
 
 
 
 

Gedurende de Kinderboekenweek rijdt de tijdmachine naar
scholen in de regio, voorzien van een lesprogramma. De
tijdmachine komt op het schoolplein en de klassen 5 t/m 8
gaan er één voor één naartoe. De tijdreiziger stapt uit de
tijdmachine en vertelt de kinderen dat hij uit de toekomst komt.
Hij is natuurlijk ook geïnteresseerd in de wereld waar de
kinderen in leven. Daarna vertelt de tijdreiziger dat hij 65 jaar
geleden een tijdcapsule bij school heeft verstopt en dat daar
het boek van de eerste Kinderboekenweek in zit met een
speciale opdracht.

Kinderen spelen op interactieve
wijze met taal en lezen, beleven
met elkaar een verhaal en
oefenen met sociale
vaardigheden. 
 
Deze activiteit integreert
Meervoudige Intelligentie,
begrijpend lezen,
literatuureducatie, kunstzinnige
oriëntatie, taalbeschouwing en
sociale vaardigheden 

Interesse? Neem contact op met de leesconsulent
van jouw bibliotheek.
Kosten: €2,- per leerling


