
 

TIPS VOOR STIMULERING GELETTERDHEID: 

THEMA HERFST VANUIT ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN 
 

 

De herfstverwondertafel  
 

Maak de kinderen nieuwsgierig met jouw kleine herfstverzameling die je meeneemt in een bijzonder 

herfstdoosje. Beplak het doosje met een print van een bos of bladeren. 

 

 
 

-> Liefde voor letters en lezen 

In Hoofdstuk 8, boek blz. 324 wordt de herfstverwondertafel beschreven met  

1 als introductie: een beeld van de herfst door afbeeldingen op internet te bekijken,  

2 met kinderen brainstormen hoe het zou zijn als het herfst in de klas was (en alle ideeën vast te 

leggen),  

3 de herfst binnenhalen met een herfstverwondertafel, 

4 verzamelen van bladen, zaden, mos, takjes e.d. in de natuur (opdracht voor thuis of een speurtocht 

door jou georganiseerd),  

5 vragen bedenken: wat willen de kinderen weten?  

6 Onderzoeken en info opzoeken: de info wordt vastgelegd en  

7 Tot slot maken de groepjes een ontwerp voor een mooie herfstverwondertafel (wat komt waar en 

welke info komt erbij?). 

 
 

HERFSTDOOSJE 
 
Leg wat aarde op de bodem met daarop bijvoorbeeld een kastanje - 
half in de bolster, een herfstblad met prachtige kleuren, een takje 
met mos. Introduceer elk natuurvoorwerp als heel bijzonder: 
verwonder je hardop over de structuur, de kleur, hoe het ruikt en 
voelt.  
 
Laat de herfstdoos de kring rondgaan, zodat de kinderen zelf 
zintuiglijk kunnen ervaren. Dit kan de start zijn van het thema ‘herfst’, 
waarbij je de herfst met alle zintuigen de klas in haalt.  



Wie komt er logeren?  
 

Is een klas helemaal in herfstsfeer, dan kun je het thema nog verder geletterd vorm geven door een 

logeerpartij te introduceren. Kies een knuffel / pop waar je een boswezen van kunt maken. Dit kan 

een kabouter zijn, maar bijvoorbeeld ook een bosbeertje of een konijntje. Schrijf een brief uit naam 

van het boswezen. Maak er een herfstbrief van door brief en envelop te versieren met tekeningetje 

van herfstobjecten. Laat de brief bezorgen door bijvoorbeeld een leerling van een hogere klas 

(eventueel vertelt die nog hoe die brief bij hem/haar terecht is gekomen, bijvoorbeeld gebracht door 

een eekhoorn). De brief is de introductie van een project vanuit onderzoekend en ontwerpend leren, 

waarin de logeerpartij leidt tot heel veel geletterde activiteiten. 

  

Kies als geletterde start van een thema een brief of e-mail van een knuffel of pop die komt logeren. 

Een e-mail heeft het voordeel dat je ook aandacht kunt geven aan digitale geletterdheid door precies 

te verwoorden wat je doet bij het ontvangen en versturen van mails (modeling).  

 

 

 

-> Liefde voor letters en lezen 

 

In Hoofdstuk 8, boek blz. 326-327, ‘Kabouter Filja komt logeren’ is de 

opzet beschreven van het project: 

 

1 brief van kabouter Filja met verzoek om te mogen logeren (met ook 

haar e-mailadres). 

2 inventarisatie van vragen die beantwoord moeten worden voor de 

logeerpartij. 

3 inventarisatie van antwoorden: ideeën van de kinderen om Filja 

gastvrij te ontvangen en een goed verblijf te bieden in een mindmap. 

4 brief of e-mail terugschrijven om ideeën voor te leggen. 

5 allerlei geletterde activiteiten om logeerpartij voor te bereiden, zoals 

huishoek veranderen in logeerkamer (ontwerp), bedje maken e.d. 

6 Filja is er en er worden voor haar eetbare paddenstoelen gemaakt (zie 

‘Eetbare paddenstoelen, blz. 328-329).  

 

 

 

Dat waren mijn belangrijkste tips voor een geletterde herfst.  

 

Heb je vragen of opmerkingen: mail t.a.v. mij naar marketing@mailswp.com  

Blijf gezond en geïnspireerd! 

 

Maria Hetty van den Berg 

Auteur Liefde voor letters en lezen 

 

P.S.: Mijn website is klaar! Gaat ook over preventie 

laaggeletterdheid. Leuk als je een kijkje neemt! 

https://maria-hetty-van-den-berg.nl/  
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