Lezend de vakantie in:

Close Reading
zomertips!
Een zomerblog over Close Reading,
met veel lees ps!

Meer weten over Close Reading?
Neem contact op met:
Tony van Dalen
M: 06‐29 00 24 11
E: tony.van.dalen@exper s.nl
Dor e Mijs
M: 06‐54 373 895
E: dor e.mijs@exper s.nl
Marieke van Logchem
M: 06‐433 51 318
E: marieke.van.logchem@exper s.nl
Of lees meer op:
www.exper s.nl/closereading

De zomervakan e komt eraan! Tijd voor het uitkiezen van een vakan e‐
bestemming. Wordt het die ene camping, of toch die andere? Bezoek je een stad
in het Zuiden, of is dat te warm en wordt het toch Londen of Berlijn? Veel teksten
rondom het thema ‘zomer’ en ‘vakan e’ lenen zich ook voor lessen Close
Reading. Hierbij wat ps op een rij!
Het WK
Veel kinderen volgen het WK. Wat is er leuker dan
hier ook over lezen? De weekkrant ‘7 days’ hee
een mooi ar kel gepubliceerd waarin alle feiten
over het WK nog eens op een rij
worden gezet.
Wat vertelt elk kopje? Welke
zaken zijn feiten, wat zijn
Bron: 7Days ‐ www.sevendays.nl
meningen? Wat doet de lay‐out
met de lezer? Wat is de bedoeling
van de schrijver? Allemaal zaken waar je op in kunt gaan.
Bron: Wereld voetbal atlas ‐
Gerard van Gemert
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Naar de camping!
Campinggidsen zijn ook interessant om eens te
bekijken met leerlingen. Selecteer twee of drie
campings en lees de teksten met de kinderen.
Wat is de doelgroep van elke camping? Wat is er
zoals te doen? Waar liggen de campings? Welke
camping spreekt jouw leerlingen het meest aan,
en waarom? Welke camping wordt het beste
aangeprezen, en waarom? Welke camping is geschikt voor een gezin met jonge
kinderen? Of voor pubers? Wat is de bedoeling van deze teksten? Kinderen
zullen staan te
popelen om aan de
slag te gaan met
begrijpend lezen…
vakan egevoel
gegarandeerd!

Bron: h ps://www.eurocamp.nl/camping/bretagne‐frankrijk/bn014‐camping‐le‐ranolien/
over‐de‐camping.html.
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Folders en ac viteiten
Een middagje paardrijden, een dagje naar een waterpretpark of misschien wel een boo ocht maken:
elke vakan e worden wel folders bekeken. Ook een folder kan worden gebruikt bij Close Reading. Wat
vertelt de tekst ons, welke informa e halen we uit de tekst, welke rol spelen de illustra es, welke
aﬂeidingen kunnen er worden gemaakt… uitdagingen genoeg. Uiteraard kunnen verschillende folders
worden vergeleken met elkaar, of kan een stelopdracht worden toegevoegd: het zelf maken van een
folder of ﬂyer rondom een vakan eac viteit.
Vakan e… waarom eigenlijk?
Ben je benieuwd naar waar vakan e eigenlijk vandaan komt? Wij gebruiken het tegenwoordig om lekker
uit te rusten, te gaan skiën of om lekker naar de camping te gaan. Vroeger hadden kinderen zomerva‐
kan e, om zo jdens de drukke weken op het land te kunnen helpen op de boerderij. In andere landen is
het ’s zomers te warm om naar school te gaan. Het boek ‘van oerknal tot robot’ gaat in op dit
onderwerp: hoe is vakan e ontstaan?
Andere ps

Van oerknal tot robot ‐
Marc ter Horst

Lucas & Lola op reis door
Frankrijk ‐ Mayke Morsink

Lonely planet verboden voor
ouders ‐ Klay Lamprell

Naar de camping ‐
Reina Ollivier

Tal van mogelijkheden dus, als het gaat om zomer, voetbal, ac viteiten, campings, steden, topograﬁe,
het ontstaan van vakan e en meer.
Veel leesplezier én vakan e voorpret gewenst!

