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1. Algemene informatie en voorbereiding  
  

De CODAcoach komt bij u in de klas voor de les: Boek-O-matic Moppereend. Deze les wordt 
uitgevoerd in het kader van De Nationale Voorleesdagen 2020. Het Prentenboek van het Jaar is 
Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens. Dit boek staat centraal 
tijdens de les. Een mopperboek om vrolijk van te worden. 
 

Boek 
Eend is mopperig en verandert gedurende het verhaal van mopperig naar 
extreem chagrijnig. De andere dieren proberen haar juist op te vrolijken 
door te vragen of ze met hen wil meedoen, maar worden uiteindelijk 
allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. En dan wordt ze ook 
nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds 
donkerder en groter wordt. Zelfs tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is 
geworden. Als dat maar goed komt.  

Gelukkig barst dan de boel los: regen, dansende dieren in de plassen en 
een fraaie regenboog. 

 

Locatie en duur  
De voorbereiding door de leerkracht (20 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 en 
hulpouders. 
 

Doelgroep 
Basisonderwijs, groep 1 en 2 en 3.  
  

Doelen 
- Leerlingen maken kennis met het prentenboek Moppereend;  
- Leerlingen beleven plezier aan het verhaal; 
- Leerlingen ontdekken de kracht van illustraties;   
- Leerlingen leren zelf een verhaal ontwerpen, vertellen en digitaliseren; 
- Leerlingen ontdekken dat taal en beeld elkaar kunnen versterken in een boek; 
- Leerlingen zijn in staat zelf een verhaal te bedenken en dit ook voor te lezen.  

 

Informatie voor de leerkracht  
U ontvangt voorafgaand aan de activiteit deze lesbrief, het prentenboek Moppereend, de Mopperlijst 
en de Regenbooglijst. 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 
Voorafgaand aan de les leest u het boek voor aan de kinderen en vult u met hen de mopperlijst en de 
regenbooglijst in, zie hiervoor hoofdstuk 3. De CODAcoach gebruikt de lijsten als startpunt van de les 
in de klas.  

Tip: U kunt bovenstaande voorbereidingsactiviteit ook verdelen over twee momenten. 
 

Les in de klas   
De CODAcoach start de les met een centrale instructie in de klas. Daarna gaan de kinderen aan de slag 
met de vertelstrook die uiteindelijk hun zelfgemaakte boekje wordt. Hulpouder(s) en leerkracht 
helpen de kinderen bij het invullen 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. Ook hierbij is de hulp van ouder(s) 
gewenst. Voor aanvang van de les legt de CODAcoach hen uit hoe het opnemen met de Boek-O-matic 
robot werkt.   
 

Praktische voorbereiding  
Leerkracht zorgt voor:  

• hulpouders (klassen met meer dan 18 leerlingen, 1 hulpouder/ meer dan 28 leerlingen graag 2 
hulpouders) 

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

 
CODAcoach zorgt voor: 

• prentenboek 
• mopperlijst 
• regenbooglijst 
• vertelstroken 
• regenboogstickers 
• pennen om naam van het kind te noteren op vertelstrook 
• handpop en paraplu 
• Boek-O-matic robots 
• iPads 
• instructiekaartjes 
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2. Achtergrondinformatie  
 

Joyce Dunbar 
Engels schrijfster van voornamelijk kinderboeken. Haar eerste 
kinderboek verscheen toen ze 35 jaar was en sindsdien heeft ze 
ruim zeventig boeken geschreven. Ze is vooral bekend geworden 
met haar boekenserie over Muis en Mol, waarvan in Engeland 
ook een animatieserie voor tv is gemaakt. In Nederland zijn haar 
boeken minder bekend.   

 

 

Petr Horáček 
Groeide op in Tsjecho-Slowakije en woont tegenwoordig in het 
Verenigd Koninkrijk. Hij is illustrator en prentenboekenmaker. Bij 
Lemniscaat verschenen al vele boeken van zijn hand, waaronder 
Kleine Muis zoekt een huis. Dit prentenboek stond in 2008 
centraal in De Nationale Voorleesdagen. Andere boeken van hem 
zijn onder andere  Gekke Geppie gans, Het lied van de blauwe 
pinguïn, Gulzige Geit en Kleine Muis en de rode knikker.  

 

De Nationale Voorleesdagen 2020 
‘Voorlezen maakt je leuker!’ 
De zeventiende editie van De Nationale Voorleesdagen staat voor de deur: van 22 januari tot en met 1 
februari 2020. 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 Moppereend 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 (20 minuten) - leerkracht 
Ter voorbereiding op de les is het belangrijk dat u het boek Moppereend aan de leerlingen heeft 
voorgelezen. U ontvangt het prentenboek van CODA . Voorleestips vindt u in de bijlage.  

Vraag de kinderen wat er toch aan de hand is met eend en waarover hij zo moppert. Aan het eind van 
het verhaal is het mopperen voorbij, de regenboog verschijnt aan de hemel. Vraag hoe het komt dat 
de mopperwolk nu weg is en er een regenboog is. Probeer de leerlingen te laten ontdekken dat het 
groter en donker wordende wolkje en het mopperen van eend gelijk opgaan en dat als er iets leuks 
gebeurt het mopperen stopt; na regen komt zonneschijn.  

Nu gaan de kinderen bij zichzelf te rade. Wanneer mopperen (grijze wolk) zij wel eens? En hoe komt 
dat dan weer goed (regenboog)? 

Vul samen met de leerlingen de mopperlijst en de regenbooglijst in en hang ze op. 

 

Praktische voorbereiding voor de les met de CODAcoach 

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

U zorgt voor extra hulp tijdens de les van de CODAcoach (hulpouders, stagiair, klassenassistent); 
klassen met meer dan 18 leerlingen, 1 hulpouder/ meer dan 28 leerlingen graag 2 hulpouders. Tevens 
voor het filmen.  

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

U heeft voor het filmmoment een of meerdere stille en afgesloten ruimtes geregeld waar gefilmd kan 
worden met de Boek-O-matic robots.  

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

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

De CODAcoach start met een centrale instructie in de klas. Doel van de les is het bedenken en maken 
van een eigen mopperverhaal en het voorlezen van hun verhaal aan de robot. 

We gaan kort met elkaar in gesprek over het voorgelezen boek en bekijken de ingevulde mopperlijst 
en regenbooglijst.  
 

Opdracht 

De leerlingen krijgen een vertelstrook en een regenboogsticker. De CODAcoach legt de opdracht en 
werkwijze uit.  
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De concrete opdracht luidt: bedenk waar jij wel eens over moppert en maak je eigen mopperverhaal.  
De leerlingen tekenen in het eerste vakje van hun vertelstrook hun bed. Alle verhalen beginnen met 
dit plaatje en de zin: “Ik werd wakker en toen…..” 

In de volgende vier vakjes tekenen de kinderen een steeds groter wordend wolkje en ze bedenken 
daarbij ook waarom ze zo mopperen. Leerlingen mogen zelf bepalen welke kleur de wolkjes hebben 
en hoe groot ze moeten zijn. Tot slot plakken de leerlingen in het laatste vakje hun regenboogsticker. 
Daarbij mogen de kinderen zelf bedenken hoe het komt dat het mopperen stopt en ze weer vrolijk 
zijn.   

Leerkracht, hulpouders en CODAcoach schrijven de door de leerlingen bedachte tekst onder de 
plaatjes. Bij de een zullen dit slechts enkele woorden zijn, bij de ander al korte zinnetjes of misschien 
al complete zinnen. De leerlingen uit groep 3 proberen hun verhaal zelf op te schrijven en krijgen hulp 
waar nodig.  
 

Stapsgewijs 

Stap 1: leerling tekent een bed waarin je wakker wordt. 
Stap 2: tekent in de vier tussenliggende vakjes wolkjes en bedenkt waarom ze mopperen; 
Stap 3: plakt de regenboogsticker in het laatste vakje; 
Stap 4: ‘schrijft’ het verhaaltje onder de plaatjes; 
Stap 5: zet naam en titel op de kaft van het boekje; 
Stap 6: vertelt het verhaal een keer aan zichzelf en dan aan zijn of haar buurvrouw. 

 
3. Filmmoment (ca. 30 minuten) - CODAcoach 

 
CODAcoach en hulpouders gaan nu naar de stille ruimte(s) waar ze de 
vertelstroken gaan digitaliseren. In groepjes van drie worden de kinderen uit de 
klas meegenomen naar de robot(s).  

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

Het is erg leuk om na afloop aan de kinderen in de klas en aan ouders alvast 
enkele gemaakte verhalen op het digibord te laten zien. Ook kunnen kinderen hun verhaal voorlezen 
in de groep. Iedere leerling krijgt aan het einde van de les een instructiekaartje, zodat er thuis nog vele 
malen samen kan worden genoten van het digiboek. 

 

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. Ga naar internet en bekijk samen de boekjes. Typ bij de zoekmachine in:  voornaam, CODA. 

Suggesties voor de leerkracht: 
• Laat tijdens en/of na De Nationale Voorleesdagen elke dag een of meerdere filmpjes zien op 

het digibord.   



7 
 

• Laat leerlingen hun mopperverhaal in de klas voorlezen. 
• Zijn er kinderen die hun verhaal durven voor te lezen aan bijvoorbeeld de directeur – die 

uiteraard van tevoren is ingelicht en héél graag nieuwe verhalen wil horen.  
• 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. Tips  
 

Filmpjes 

‘Regenwolk in een glas’ - https://www.naturalbeachliving.com/rain-cloud-in-a-jar/ 

 

‘Waar komt regen vandaan?’ - https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-
zomaar... 

 

‘Regenwolken im Himmel’ - https://youtu.be/FKVkj9plmoc  

 

Boeken 

Het kleurenmonster van Anna Llenas 

 

 

 

Ik ben niet mopperig van Steve Smallman 

 

 

 

Aap en mol en de zon van Gitte Spee (avi Start) 

 

 

 

 

Wolkje van Tim Hopgood  

 

 

 

 

Liedjes 

‘Het is een mopperdag’ 

https://youtu.be/pioGoKVAolw  

https://www.naturalbeachliving.com/rain-cloud-in-a-jar/
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ontstaat-het-eigenlijk/
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ontstaat-het-eigenlijk/
https://youtu.be/FKVkj9plmoc
https://youtu.be/pioGoKVAolw
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Bijlage I : Voorleestips bij ‘Moppereend’  
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