
       
 

 

Lesbrief ‘Wat is jouw beroep?’ 
Informatief boek 

 

Groep 4 

 

In het boek vind je ongeveer 300 beroepen, onderverdeeld in 17 

hoofdstukken waarin steeds een andere werkomgeving centraal 

staat. Zo leer je allerlei gewone en bijzondere beroepen kennen. 

Op de dubbele bladzijden met kleurrijke illustraties zie je 

bijvoorbeeld wie er allemaal op een vliegveld, op een boerderij 

of in een theater werken.  

 

Lesdoelen: 

 Informeren over de Kinderboekenweek. 

 Laten kennismaken met verschillende soorten boeken, in dit geval een informatief 

boek. 

 

Materialen 

 Indien aanwezig op school: het boek ‘Wat is mijn beroep? van Silvie Sanza 

 Powerpoint griffels en penselen (zie leerkrachtpagina) 

 Powerpoint ‘Wat is mijn beroep?’ 

 Grote platen uit het boek. 

 

Voorbereiding 

 Download en bekijk de powerpoint met griffels en penselen van de 

leerkrachtpagina. 

 Zet de powerpoint ‘Wat is mijn beroep?’ klaar. 

 Print uit: grote platen uit het boek. 

 

 

Introductie           (10 min.) 

De Kinderboekenweek is een week van 10 dagen waarin kinderboeken centraal staan. We 

vieren een feestje voor het Kinderboek. Er zijn activiteiten in bibliotheken en boekhandels. 

Elk jaar heeft de Kinderboekenweek een ander thema. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je 

wil’. Boeken over beroepen staan centraal. 

 

Kinderboekenweekgeschenk 
Tijdens de Kinderboekenweek krijg je het kinderboekenweekgeschenk gratis bij de 

aankoop van een boek in de boekhandel. 
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Titel: Tiril en de Toverdrank 

Inhoud: Tiril ontdekt dat ze net als haar lievelingsgod Loki van gedaante kan 

veranderen. Met haar vriend Thialfi onderneemt ze een spannende reis op zoek 

naar een toverdrank. Onderweg heeft ze haar gave al snel nodig. 

 

 
Griffels en penselen 

Tijdens de Kinderboekenweek worden ook prijzen uitgereikt. De winnaar van het best 

geschreven kinderboek van 2020 krijgt de gouden griffel en de winnaar van het best 

getekende kinderboek krijgt de gouden penseel. Er zijn ook zilveren griffels en penselen 

voor kinderboekenschrijvers en illustratoren, dit zijn boeken die net niet gewonnen hebben.  
 

‘Gozert’ geschreven door Pieter Koolwijk heeft een zilveren griffel 

gewonnen. Gozert is de beste vriend van Ties. Helaas is hij onzichtbaar. 

Ties is nogal wild en onbezonnen en hij heeft een rijke fantasie. Als een 

ongeleid projectiel zet hij, aangespoord door Gozert, de boel steeds weer 

op stelten. Dat kan zo niet langer. Hij moet onder behandeling in Huize 

Hoopvol, een instelling voor kinderen met psychische problemen. Daar 

ontmoet hij Luna, die Gozert weliswaar niet ziet, maar hem wel kan horen. 

Voor Ties het bewijs dat hij echt bestaat.  

Aanvankelijk is dit vooral een humoristisch verhaal waarbij er heel wat te lachen valt om de 

hilarische streken die Ties uithaalt. Gaandeweg wordt de toon echter serieuzer en gaat het 

over de vraag wat nu eigenlijk normaal is. Dat je iets niet kunt zien betekent toch niet dat 

het niet bestaat? Een boek vol humor met een serieuze ondertoon en een ontroerend 

einde. 

 

Op de leerkrachtpagina staat een powerpoint waarin een korte beschrijving zit van alle 

griffels, penselen en vlag & wimpels. Ook staat er per boek een verwijzing naar meer 

informatie (een filmpje, recensie, trailers of lessen.  

 

Wat gaan we doen? 

Tijdens deze les gaan we aan de slag met een boek over beroepen. Het boek heet: Wat is 

jouw beroep?. Dit is een informatief boek. We starten met een korte introductie van het 

boek en daarna is er een keuze uit verschillende opdrachten. 

 

Woordspin beroepen         (10 min.) 

Vandaag gaan we aan de slag met een boek over het thema beroepen. Overal kom je 

mensen tegen die aan het werk zijn. Bijvoorbeeld op school of op weg naar school. Weet jij 

al wat je later wil worden. Er is heel veel dat je later kan worden. Je kan worden wat je wil. 

Er zijn heel veel beroepen waar je uit kunt kiezen. Maak met de klas een woordspin over 

beroepen. Welke beroepen kunnen ze allemaal bedenken? 

 

  



       
 
Wat is jouw beroep?               (10 min) 

Het maakt niet uit waar je vandaan komt….. je kunt  worden wat je  wil. Er zijn  heel veel 
beroepen waar je uit kunt kiezen. In dit boek staan een heleboel beroepen en het heet 
‘Wat is jouw beroep’.  
Laat globaal de inhoudsopgave en een aantal platen zien (kan ook via de PowerPoint). Het  
hondje  Ollie weet niet wat hij wil worden en gaat op onderzoek uit. Hij bezoekt 17 
werkplekken en ontdekt  de beroepen die daarbij horen. Het zou mooi zijn als je een 
beroep kan laten zien dat is benoemd tijdens het woordweb. 
 

 

Keuze uit verschillende verwerkingsvormen: 

 

 

Verwerking 1: Tel de beroepen       10 min 

Voorbereiding: print de grote platen uit (bij voorkeur op A3). 

 

Op 1 plaat staat een werkplek afgebeeld. Op deze werkplek zijn allemaal mensen aan het 

werk. Kunnen ze tellen hoeveel beroepen ze zien.  

 

Bespreek met de klas de platen. Is hun een beroep opgevallen? Hebben ze vragen over 

een beroep? 

 

 

Verwerking 2: Speel het beroep       20 min 

Voorbereiding: print de grote platen uit (bij voorkeur op A3). 

 

Geef elk groepje een plaat. De groepjes verdelen zich in tweeën. Elk tweetal bestudeert de 

grote plaat. Ze kiezen een beroep van de plaat. Ze gaan nu het beroep uitbeelden of 

naspelen. Laat het andere groepje aan de hand van de grote plaat raden wat het beroep is. 

 

Kies een aantal groepjes uit die hun beroep gaan voordoen in de klas. Kan de rest van de 

klas raden welk beroep ze nadoen? 

 

 

Verwerking 3: Teken jouw beroep        (30 min) 

Voorbereiding: print de grote platen uit (bij voorkeur op A3). 
 
Leerlingen kunnen aan de slag met pen/kleurpotloden en papier of er kan flink geknutseld 
worden. Wat willen ze later worden? De platen kunnen dienen als inspiratie voor de vele 
beroepen die er zijn.  
 
 
Verwerking 4: Beroepengalgje       (25 min) 

 
Het spelletje dat iedereen wel kent; Weet de klas het juiste woord binnen 7 pogingen te 
raden? 
 

 


