De Lantaarnaansteker
Link naar YouTube
Via de onderstaande link kan het filmpje bekeken worden:
https://www.youtube.com/watch?v=O-2UkgbszUU&t=2s

Aan de slag in de klas
Nederlands:
Met betrekking tot het leergebied Nederlands, zou ik aan de slag gaan met enkele aspecten
van luisteren en taalbeschouwing.
Voor het luisteren gaan de leerlingen aan de hand van de cover van het boek voorspellen
waarover het verhaal zou kunnen gaan. Daarnaast moeten ze na het lezen ook kunnen
samenvatten wat de hoofdgedachte van het verhaal is. Bovendien geven ze ook het thema
aan.
Ik zou het met dit verhaal ook hebben over twee aspecten van taalbeschouwing:
beschrijvingen en stijlfiguren. In het prentenboek komen heel wat beschrijvingen aan bod.
De verteller beschrijft telkens de ruimte en de personen die hij tegenkomt. De leerlingen
kunnen hierbij dus leren hoe we de wereld, de ruimte en personen met taal kunnen
beschrijven. Ook leren ze dat een beschrijving een bepaalde manier is van iets zeggen.
Beschrijven is namelijk het opsommen van kenmerken die je kan waarnemen bij personen,
objecten, begrippen…
Daarnaast komen er enkele stijlfiguren aan bod in het prentenboek. Hier zou ik de leerlingen
al een aanzet in geven. Volgens de leerplannen moeten ze dit nog niet helemaal onder de
knie hebben in het derde leerjaar. Regelmatig komt er een herhaling:
Vb: De lantaarnaansteker zag….
Ook komt er regelmatig een vorm van beeldspraak aan bod in het verhaal:
Vb: De kou knaagt aan zijn vingers.
Deze aspecten zou ik aanhalen, maar de leerlingen zouden dit nog niet zelf moeten kunnen
identificeren. Het is wel een interessant aspect om de leerlingen als eens wat voeling mee te
laten krijgen.
Godsdienst:
Het boek ‘De Lantaarnaansteker’ is een boek over eenzaamheid en verbondenheid. De
lantaarnaansteker brengt eenzame mensen samen. Uiteindelijk beleven ze samen een
mooie avond en in de toekomst zijn de mensen minder eenzaam. In de klas zou ik dan ook
aan de slag gaan met het thema verdriet en het thema verbondenheid. Ik zou zelf mijn
koffertje vol verdriet meenemen en vertellen over wat ik al meegemaakt heb. Zo krijgen de
leerlingen een vertrouwd gevoel. Ook zij kunnen vervolgens iets vertellen per twee of in een
klein groepje. Dit is minder eng dan voor de volledige klas. We hebben het ook over dingen

zoals: Wanneer ben je verdrietig? Kunnen mensen zien aan jou wanneer je verdrietig bent?
Hoe zien ze dit dan? Zie je dit altijd wanneer iemand verdrietig is? …
Vervolgens kan ik met de leerlingen aan de slag gaan rond troostmanieren. Welke
troostmanieren kennen ze? Hoe troosten zij soms andere mensen? Hoe worden zij graag
getroost? Zijn er nog andere dingen die helpen wanneer je verdrietig bent? Doen alle
mensen hetzelfde wanneer ze verdrietig zijn?...

Link met leergebieden
Nederlands:

Godsdienst:

