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1. Algemene informatie en voorbereiding 
 

De CODAcoach komt bij u in de klas voor de les: Boek-O-matic Ik kan het!. Deze les wordt uitgevoerd 
rondom De Nationale Voorleesdagen 2021 in het kader van Cultuurmenu Literair. Het Prentenboek 
van het Jaar is Coco kan het! van Loes Riphagen. Dit boek staat centraal tijdens de voorbereiding van 
de les. Een fijn boek over angst, durven, loslaten, maar ook over talenten ontdekken: kijk eens wat ik 
kan. 

 

Boek 
Als Coco net als andere babyvogels voor de eerste keer gaat vliegen, durft ze niet. 
Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? We hebben allemaal wel iets wat we 
spannend vinden, of niet durven. Door te oefenen en te proberen komt er een 
moment dat het opeens lukt. Aan het einde van het boek lukt het Coco om te 
vliegen en vindt ze het geweldig. Coco kan het! Ze maakt fantastische figuren en 
vliegt zelfs naar het topje van de allerhoogste boom. Coco is een vogeltje om trots 
op te zijn. 

 
 
Locatie en duur 
De voorbereiding door de leerkracht (30 minuten) en les door de CODAcoach (60 minuten) worden 
gegeven in de klas. 

Het filmen met de Boek-O-matic robot vindt op een ander moment plaats. Tijdens dit filmmoment 
worden de kinderen in groepjes van drie uit de klas gehaald en zijn dan ongeveer 10 minuten uit de 
klas. Het filmen gebeurt in een afgesloten stille ruimte onder begeleiding van de CODAcoach. 

 

Doelgroep 
Basisonderwijs, groep 1 en 2. 

 

Doelen 
- Leerlingen maken kennis met het prentenboek Coco kan het!; 
- Leerlingen beleven plezier aan het verhaal; 
- Leerlingen ontdekken de kracht van illustraties; 
- Leerlingen ontdekken de kracht van poëzieregels en poëzie; 
- Leerlingen beleven plezier aan het werken met dichtregels; 
- Leerlingen ontdekken dat taal en beeld elkaar kunnen versterken in een 

gedicht; 
- Leerlingen zijn in staat hun eigen gedicht voor te lezen; 
- Leerlingen leren dat ze zelf ook talenten hebben en daar trots op mogen zijn; 
- Leerlingen ontdekken hoe een gedicht gedigitaliseerd wordt. 

Informatie voor de leerkracht 
U ontvangt voorafgaand aan de activiteit deze lesbrief, het prentenboek Coco kan het!, de gekleurde 
enveloppen en de bijbehorende regels van het gedichtje Kijk wat ik kan, Coco. Op deze manier bent u 
op de hoogte van de inhoud van de les en kunt u deze met de leerlingen voorbereiden. 
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Voorbereiding in de klas 
Start tijdig met de voorbereiding van de les en plan de voorbereidingen en uitvoering alvast goed in. 

 
In de vijf lesdagen voorafgaand aan de les draagt u elke dag een nieuwe regel uit het gedichtje voor. 
De bedoeling is dat de kinderen het gedichtje kennen op het moment dat de CODAcoach in de klas 
komt en dat ze ook hun eigen talenten kunnen invullen op de lege plekken. Alvorens met de 
dichtregels start, heeft u het boek Coco kan het! voorgelezen en met de kinderen de kijk-eens-wat- 
ik-kan-lijst ingevuld. Zie hiervoor hoofdstuk 3. De CODAcoach gebruikt de lijst als startpunt van de les 
in de klas. 

 
 
Les in de klas 
De CODAcoach start de les met een introductie en centrale instructie in de klas. Daarna gaan de 
kinderen aan de slag met de vertelstrook die uiteindelijk hun zelfgemaakte boekje wordt. Leerkracht 
en CODAcoach helpen de kinderen bij het maken van de vertelstrook tijdens de klassikale les. 

Tenslotte wordt de vertelstrook met de Boek-O-matic robot gedigitaliseerd. Dit gebeurt tijdens het 
speciale filmmoment, waarvoor de CODAcoach terugkomt. 

 

Praktische voorbereiding 
Leerkracht zorgt voor: 

• digibord 
• PowerPoint software/applicatie digibord 
• grijze potloden en kleurpotloden 
• scharen 

CODAcoach zorgt voor: 

• prentenboek* 
• kijk-eens-wat-ik-al-kan-lijst* 
• digitaal bestand ‘Ik kan het-plaatjes.jpg’* 
• slinger van gekleurde enveloppen met daarin dichtregels* 
• vertelstroken 
• knipblad met illustraties 
• boks-sticker 
• pennen om naam van het kind te noteren op vertelstrook 
• lijmstiften 
• Boek-O-matic robots 
• iPads 
• instructiekaartjes voor de ouders 

 
*deze materialen ontvangt u van tevoren. Hiermee kunt u de les voorbereiden. 
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2. Achtergrondinformatie 
 

Loes Riphagen 
Illustrator en schrijver van kinderboeken. Loes (1983) groeide 
op op een boerderij in Oene en studeerde in 2007 af aan de 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Haar eerste boek 
verscheen een jaar later en was Slaapkamernachtdieren, een 
prentenboek dat meteen werd genomineerd voor de 
Kinderboekwinkelprijs. Haar boeken verschijnen inmiddels in 
heel veel landen. 
Behalve haar eigen boeken schrijven en illustreren doet ze dit 
ook voor andere auteurs en diverse buitenlandse uitgeverijen. 
In 2013 maakte Loes het speciale prentenboek voor de 
Kinderboekenweek, Zzz.   

Op dit moment woont en werkt Loes in Amsterdam. Het boek Coco kan het! is niet alleen Prentenboek 
van het Jaar, maar werd ook in New York bekroond én is genomineerd voor de World Illustration 
Award 2020. 

 
Coco kan het! - Prentenboek van het Jaar 2021 
Met dit boek maakt Loes waar wat ze graag wilde: een prentenboek dat leuk is om voor te lezen aan 
jonge kinderen, met mooie grote kijkplaten waarin veel te zien is. Het zit vol kleine details en grapjes 
in de achtergrond. En het is ook een lief verhaal, waar je een fijn gevoel van krijgt als je het uit hebt. 
De illustraties zijn opgebouwd in verschillende lagen en technieken. Zo zijn de achtergronden vol 
bomen en planten gemaakt in een gemengde techniek van gouache, ecoline, krijt en potlood, terwijl 
de dieren en details (het nest en blaadjes) uit papier zijn geknipt en geplakt. Tot slot is er in de 
computer overheen getekend. Op haar website staan knutselfilmpjes waarin ze uitlegt hoe je heel 
makkelijk zelf de dieren uit het boek kunt maken. Je kunt hier ook een knutsel en kleurplaat 
downloaden. 

 
De Nationale Voorleesdagen 2021 
‘Voorlezen maakt je leuker!’ 
De achttiende editie van De Nationale Voorleesdagen staat voor de deur: van 20 tot en met 30 januari 
2021. Doel van de campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, 
vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt 
kinderen heel veel plezier! 
Dit keer is Coco kan het! verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Speciaal voor De Nationale 
Voorleesdagen is het prentenboek ook in een mini-editie te koop. 
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3. Inhoud van de les 
 

1. Voorbereiding (30 minuten verdeeld over minimaal zes momenten) - leerkracht 
Let op: start ongeveer twee weken van tevoren met de voorbereiding en plan deze goed in.  

 

Stap 1: lees het boek Coco kan het! aan de leerlingen voor. 
U ontvangt het prentenboek van CODA . Voorleestips vindt u in de bijlage. 
Vraag de kinderen wat er aan de hand is met Coco. Aan het eind van het verhaal is het gelukt: Coco 
kan vliegen. Hoe komt het dat ze nu kan vliegen? Probeer de leerlingen te laten ontdekken dat als je 
iets niet kunt, dat je dan door het te proberen of te oefenen op een dag misschien wel kunt. 

Nu gaan de kinderen bij zichzelf te rade. Wat kunnen zij nu wel wat ze eerst niet konden? En hoe is dat 
zo gekomen? Wat kunnen ze echt heel goed en waar zijn ze trots op? 

Vul samen met de leerlingen de kijk-eens-wat-ik-al-kan-lijst in en hang deze op in de klas. 
 
 
 

Stap2: oefenmet de leerlingende dichtregels. 
U ontvangt de materialen voor de slinger: gekleurde 
enveloppen (genummerd) touw en miniwasknijpers. 
Hang de slinger op een zichtbare plaats in het lokaal. 
In de enveloppen zitten de dichtregels die we in de les met 
de kinderen gaan gebruiken. In envelop 1 zitten het touw en 
de miniwasknijpers. 

 
 
 

 
 

Begin vijf schooldagen van tevoren en haal elke dag een dichtregel tevoorschijn uit een van de 
gekleurde enveloppen, te beginnen aan de linkerkant. 

 
Dag 1: Lees de eerste dichtregel duidelijk voor en herhaal dit een paar keer, zodat de leerlingen mee 
kunnen doen. Natuurlijk noemen ze hun eigen naam. Laat ook enkele leerlingen een voor een de regel 
alleen opzeggen. 

 
Dag 2 t/m 5: Open elke dag de volgende envelop en herhaal de werkwijze van dag 1; vul niet in voor 
de kinderen, maar laat ze oefenen met hun eigen gekozen woorden. Tip: laat ze hierbij kiezen uit de 
plaatjes die we tijdens de les ook zullen gebruiken, zie de illustratie hieronder. U kunt de illustratie ook 
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op het digibord tonen, zodat de kinderen houvast hebben. Het digitale bestandje heeft u per mail 
ontvangen. 
Elke volgende dag herhaalt u de dichtregels van de vorige dag(en) ook weer. 

 

 
 

Doel is dat de leerlingen het gedichtje (bijna) uit hun hoofd kennen als de CODAcoach in de klas komt 
voor de les. 

 
 

Praktische voorbereiding voor de les met de CODAcoach 

 De voorbereiding met de leerlingen is gedaan; het boek is voorgelezen, de kijk-eens-wat-ik- 
kan-lijst is ingevuld en de (meeste) kinderen kennen het gedichtje uit hun hoofd. 

 Tijdens de les zijn teken- en kleurpotloden en scharen binnen handbereik. Voor de uitleg 
middels een powerpoint is het gebruik van een digibord wenselijk. 

 Het is praktisch dat de leerlingen tijdens de les aan hun tafeltje kunnen werken, een 
kringopstelling is niet nodig. 

 U heeft voor het filmmoment een stille en afgesloten ruimte geregeld waar gefilmd kan 
worden met de Boek-O-matic robot. 

 Om na afloop van het filmmoment een gedigitaliseerd boekje van een van de leerlingen als 
voorbeeld te kunnen vertonen is gebruik van een digibord wenselijk. 

Er is geen extra hulp nodig tijdens de les van de CODAcoach. Samen met u als leerkracht en eventueel 
een stagiair of onderwijsassistent helpen we de leerlingen waar nodig. 

 
 
 

2. Les in de klas (60 minuten) - CODAcoach 

 
De CODAcoach start met een centrale instructie in de klas. Doel van de les is het maken van hun eigen 
gedichtboekje en het voordragen van het gedicht aan de robot. 

We gaan kort met elkaar in gesprek over het voorgelezen boek en bekijken de ingevulde kijk-eens-wat- 
ik-al-kan-lijst. Daarna komt het gedicht voor Coco aan de orde. 
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Opdracht 

De leerlingen krijgen een vertelstrook en een knipblad. De CODAcoach legt de opdracht en werkwijze 
uit. 

 
De concrete opdracht luidt: maak met de plaatjes en jouw woorden je eigen gedichtje voor Coco. 

 
 

De leerlingen tekenen in het eerste vakje van hun vertelstrook zichzelf. In het tweede vakje komt de 
afbeelding van Coco en in de volgende drie vakjes plakken ze het plaatje dat past bij de keuzes in hun 
gedichtje. Tot slot plakken de leerlingen in het laatste vakje hun boks-sticker. 
Leerkracht en CODAcoach helpen waar nodig de leerlingen bij het knippen en plakken en schrijven de 
door de leerlingen bedachte woorden onder de plaatjes. 

 

Stapsgewijs 

Stap 1: leerling bepaalt welke dingen hij/zij goed kan en kiest de plaatjes; 
Stap 2: knipt de plaatjes uit; 
Stap 3: tekent zichzelf en - indien de leerling dit kan- schrijft de eigen naam eronder ; 
Stap 4: plakt de plaatjes en de sticker in de goede volgorde; 
Stap 5: laat de woorden onder de plaatjes schrijven door juf of CODAcoach; 
Stap 6: zet naam op de kaft van het boekje en onder de tekening van zichzelf; 
Stap 7: leest het gedichtje voor aan de Boek-O-matic robot; 
Stap 8: ontvangt zijn/haar eigen gedichtboekje. 

 

3. Filmmoment (ca. 60 minuten) - CODAcoach 
 

CODAcoach stelt de Boek-O-matic robot op in een stille ruimte(s) waar de 
vertelstroken worden gedigitaliseerd. In groepjes van drie worden de kinderen 
uit de klas meegenomen naar de robot. 
Opmerking: de kinderen komen zelf niet in beeld. Alleen hun stem en de 
plaatjes worden opgenomen. 

 
Nogmaals: de robot moet in een afgesloten en stille ruimte staan. Wij vragen u, 
als leerkracht, om dit te regelen. Een rustige opnameruimte met zo min 
mogelijk bijgeluiden en voldoende licht tijdens het opnemen bevordert de 
kwaliteit van de filmpjes. 

Het is erg leuk om na afloop aan de kinderen in de klas alvast enkele gemaakte filmpjes op het 
digibord te laten zien. Ook kunnen kinderen hun gedichtje voordragen/voorlezen in de groep. Iedere 
leerling krijgt, behalve het gedichtboekje, aan het einde van de les een instructiekaartje, zodat er thuis 
nog vele malen samen kan worden genoten van het digigedicht. 

 
 

4. Na de les - leerkracht 
 

Resultaten tonen aan leerlingen en ouders 

De filmpjes worden zoveel mogelijk dezelfde dag nog geüpload op het CODA Educatie kanaal op 
YouTube. U ontvangt een mailbericht van de CODAcoach zodra alles online staat. Ga naar internet 
en bekijk samen de boekjes. 
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Suggesties voor de leerkracht: 
• Laat tijdens en/of na De Nationale Voorleesdagen elke dag een of meerdere filmpjes zien op 

het digibord. 
• Laat leerlingen hun Ik kan het! gedichtje in de klas voordragen. 
• Zijn er kinderen die hun gedichtje durven op te zeggen voor bijvoorbeeld de directeur – die 

uiteraard van tevoren is ingelicht en héél graag luistert naar deze geweldige dichters in spé. 
• Laat ouders per mail/app nogmaals weten wanneer de filmpjes online zijn. Uit ervaring weten 

we dat de kinderen zitten te springen om het resultaat aan hun ouders te laten zien, dus 
wacht hier niet te lang mee. 

• Vermeld de activiteit in de schoolnieuwsbrief en benadruk het belang voor voorlezen, zeker in 
het kader van de Nationale Voorleesdagen. 

 
 
 

Iets delen over deze les op social media? Wij zouden het leuk vinden als u CODA tagt in uw berichten. 
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4. Extra tips 
 

Websites 

Lessuggesties bij het boek Coco kan het! (door Kinderboekenjuf) 
https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/onderbouw/coco-kan-het/ 

 

 
Filmpjes 

Animatie Coco kan het! (Stichting CPNB) - 
https://www.youtube.com/watch?v=LWIC_L1M6lM&feature=youtu.be 

 

Knutsel je eigen Coco - https://youtu.be/bBO8YKGuynA 
 
 

Boeken 
 

 

 

 
 

Liedjes 

 
 
Komt goed, kleine krab van Chris Haughton 

 
 
 
 
 

Laat maar los, koala van Rachel Bright 
 
 
 
 
 
 

 
Blue leert weer vliegen van Britta Teckentrup 

 

‘Coco kan het’, het officiële liedje bij de Nationale Voorleesdagen 2021 - https://lnk.to/mUle2VPS 
 
 

En verder 

Knutselplaat Coco - https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina 

https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/onderbouw/coco-kan-het/
https://www.youtube.com/watch?v=LWIC_L1M6lM&amp;feature=youtu.be
https://youtu.be/bBO8YKGuynA
https://lnk.to/mUle2VPS
https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina
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Bijlage I : Voorleestips bij ‘Coco kan het’ 
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