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Wat superleuk dat jim skoalle yn 22/23 meidocht oan ‘Kening fan de cross’, de njoggende edysje fan 
lêsbefoarderingsprojekt LêsNo. It boek fan dit jier is skreaun troch Freddie Scheltema. Der dogge 
mear as 5550 learlingen út hiel Fryslân mei oan dizze edysje. In nij rekôr en dêr binne wy ôfgryslik 
wiis mei! It is hiel bysûnder dat der alle jierren sa’n soad Fryske jongerein tagelyk dwaande binne 
mei jongereinliteratuer.

Oer it lesmateriaal
It lesmateriaal is basearre op en hâldt rekken mei:
•  De ferskillende feardichheden fan it Referinsjeramt Frysk (RRF): yn petear, lêzen, skriuwen, 

harkjen en sprekken (grip.frl/referentiekader-frysk/)
•  De grutte opdrachten fan Kurrikulum.frl dy’t basearre binne op Gert Biesta syn trije 

doeldomeinen kwalifikaasje, sosjalisaasje en subjektifikaasje (kurrikulum.frl) 
•  De konkretisearring fan Gert Biesta syn doeldomein subjektifikaasje yn 10 ûntwerpeasken 

(a.bloem@cedin.nl) 

Boek en lêsbefoarderingsopdrachten foarmje sa in útbalansearre gehiel dat ‘ynspeksjeproof’ is en 
tagelyk poergeskikt foar boargerskipsfoarming. Ut de praktyk wei hearre wy lûden dat LêsNo stiet 
foar betsjuttingsfol ûnderwiis en dat is miskien wol it aldermoaist! 

Oer in freonegroep fan 4...

 ‘...ús moaiboy.  
  Hy kin alles...  
autocross,  
 fuotbal, famkes 
fersiere…’ 

‘Yoooo, doku in  
the making hjirre: 
De autocross yn 
Makkum komt  
deroan! Starring:’ 

‘hy hat gouden  
hantsjes... en de fêste 
monteur fan Isa.’

...dêr hawwe wy... 

‘ik wol graach filmer slash 
regisseur wurde.’
 
             Letteeerrrrr….!

...en ik bin Frank:

...Sven:

‘...aka Isa. wat in  
stoere chick!’

...dan Geart:

 ...Isabel!

Wêr bestiet it projekt fan 22/23 út?
• It boek Kening fan de cross
• In audiomeilêsferzy, te finen op lesno.frl of fia Searje 36
•  Lesmateriaal besteande út fragen by it boek en gruttere opdrachten by tema’s út it 

boek
•  Filmkes: nei elk haadstik fynst in cartoon, yn dy cartoon sit in qr-koade. Scan de koade 

en sjoch hoe’t it ferhaal fierder giet

Ynformaasje en tips
•  Lês it boek en de opdrachten earst sels, nim dêr de tiid foar, lit it ferhaal op dy 

ynwurkje. Sa joust dysels de romte om nei te tinken oer hoe’tst it ferhaal yn dyn 
lespraktyk ynsette wolst.

•  Kwa tiidsynvestearring is it goed om te witten dat elk haadstik mei opdrachten in hiele 
les yn beslach nimme sil. Do kinst dus ûngefear 6 wiken út ’e fuotten mei LêsNo. 

  Searje 36 is sûnt dit jier sa ynrjochte dat LêsNo deryn past. Ast de lesserige fan 30 
lessen dochst, past LêsNo tusken tema 3 en tema 4. Ast de projektmjittige line folgest, 
kiest foar ien fan de projekten foar LêsNo (sjoch ek de Jierplanning foar klasse 1 fan 
Searje 36). 

•  Dit is ynearsten foaral dyn projekt. Do bist as dosint dan ek frij om LêsNo yn te klaaien 
foar dyn klassen sa’tst it sels wolst. Wolst graach alle fragen en opdrachten by it boek 
behannelje? Dwaan! Of sikest fan alles it moaiste út en wolst der sels noch wat by 
ûntwikkelje? Dwaan!

•  Dit kear hearre der ferdjippingsfilmkes by it boek. Dy fynst yn de qr-koade by 
elke cartoon. Yn de filmkes giet it ferhaal fierder. Sa sjochst bygelyks hoe’t de 
haadpersonaazjes werom sjogge op in barren út it boek. De rollen wurde fertolke troch 
akteurs fan iepenloftspullen: Minne (Wybo Smids), Sven (Jelmer Hankel), Isa (Bloeme 
del Grosso) en Frank (Willem Reitsma).

•  Wy hoopje dat it projekt in moaie ûnderfining wêze mei foar jim allegear. Mochten jim 
fragen of opmerkings hawwe, dan hearre wy dat graach fia a.bloem@cedin.nl.



54

Les 1
Opdracht 4
Geart en Frank hawwe moai de balen fan heiten. Wêr bale se 
fan, tinke jim? Eigen antwurd bygelyks: Se bale fan de heiten 
dy’t oan ’e kant fan it fuotbaljen stean te roppen en te razen en 
de jonges ûnder druk sette. 

Minne Baas, de heit fan Sven, is nochal koart foar de kop 
tsjin syn soan. Wat soe dêr de reden fan wêze kinne? Eigen 
antwurd bygelyks: Minne hie sels de dream fan suksesfol 
coureur wurde, troch syn ûngelok is dat net slagge. Hy 
projektearret no syn dream op syn soan. Sven moat it no 
wiermeitsje foar syn heit. En dat giet mei in soad skellerij en 
druk. 

Opdracht 5
Watfoar lêzer bisto? 
0 punten: 1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8C 
1 punt: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B, 6C, 7C, 8B, 
2 punten: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B, 8A 
 

0-6 punten? 
Sporadyske lêzer 
Lêzen is net dyn ding. Ast lêst, dan is it omdat it moat foar 
skoalle. Do dochst leaver oare dingen. En dat is okee, al kin 
lêzen dy ek in soad bringe. Hiel soms lêst noch wolris in boek, 
mar dan moat it dy fuort pakke, oars kapst der direkt wer mei.  
 
7-12 punten? 
De sa-no-en-dan-lêzer 
Do lêst bêst wol graach, ast der tiid foar hast. Mar do hast ek 
in soad oare hobby’s. Asto in boek út hast, kin it wol in skoftke 
duorje foardatst oan in nijen begjinst. Do kiest boeken dêr’tst 
wis (zeker) fan bist datst se leuk fynst.  
 
13-18 punten? 
100% Boekefretter 
Do lêst boeken as is it sûkelade! Mathilda en Hermelien Griffel 
soene dyn bêste freondinenn wêze kinne. Jim soene oeren 
prate kinne oer boeken. Boeketips útwikselje is ien fan dyn 
favo aktiviteiten. Do lêst ek in protte ferskillende boeken, bist 
nijsgjirrich nei ûnbekende titels en skriuwers. Al dyn frije tiid 
giet hast op oan lêzen, lêze is in hobby foar dy! 

Les 2 
Opdracht 1
Thússituaasje âlders    
○  oerienkomst, want... beide âlders binne skieden. Isa har 

heit gie mei in oare frou. Sven syn heit hie it sa ferbruid dat 
syn frou by ‘m wei gie. 

○  ferskil, want... beide âlders binne miskien wol skieden, mar 
Sven is der bliid mei en fynt dat it folle earder moatten hie, 
Isa hie it hiel dreech mei har mem dy’t sa yn ’e put siet. 

Passy 
○  oerienkomst, want... se hâlde beide fan autocrossen en 

stekke al harren frije tiid deryn. 
○  ferskil, want... Isa fynt it crossen hielendal te gek, se hat 

hjir echt sels foar keazen. Sven docht it foaral omdat syn 
heit it sa graach wol. 

 
Uterlik 
○ oerienkomst, want... 
○  ferskil, want... Sven wurdt omskreaun as in knappe jonge 

en Isa fynt harsels mar sa sa mei har flapearen en har 
ranke liif. 

 
Opdracht 2
Oan ’e ein fan dit haadstik giet it flink mis tusken Sven en Isa. 
Wat is it ferskil yn wat Sven wol en wat Isabel wol? 
Sven wol fierder gean as allinne mar tútsje, mar dat wol Isabel 
net. 
 
Opdracht 3
No hast de reaksje fan Isabel op it foarfal besjen kinnen. Is der 
allinnich mar in ferskil tusken Sven en Isa? Of kinst ek noch in 
oerienkomst ûntdekke? 

Isabel wol gewoan dat Sven nei har lústeret en har ‘nee’ ak-
septearret. Se fynt Sven echt hiel leuk en wol letter miskien wol 
mear, mar no noch net. Dus der is wol in oerienkomst, mar dêr 
moat Sven gewoan geduld foar hawwe. 

Opdracht 5
Grej of the day (ding fan de dei): ‘Wêrom is in stockcar de 
formule 1 ûnder de autocross?’ In stockcar is de formule 1 auto 
ûnder de autocross om’t hy folle hurder kin as in crossauto. 
Hoe’t dat kin? In crossauto is faak in âlde auto fan de sloop 
dy’t ferboud wurdt/lichter makke wurdt. Mar in stockcar wurdt 
hielendal op ‘e nij opboud. Dêrom sjocht er der ek hiel oars 
út: mei buizen meitsje se in koaikonstruksje en der sit in hiel 
swier motorblok yn wêrtroch’t in stockcar folle hurder kin as in 
gewoane crossauto. 
 

‘Twa fijne pretsigaretten. 
‘Puer natuer,’ kraait Frank.

op en neist de crossbaan.....

Achter  
de draaimûne,  
hie er har samar  
in tút jûn. Sy hie 
gjin beswier makke.

knap... 
petsje ôf!

wat in faam!

Heit sjocht  
net sa bliid...
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ANTWURDEN
Op in soad fragen yn it boek moatte learlingen antwurdzje mei in miening of gefoel. It is oan te rieden om se oan it begjin fan it 
projekt wat mear oan ‘e hân te nimmen en djipper yn te gean op harren antwurden. It is fansels de bedoeling dat de learlingen 
harren mieningen ûnderbouwe. Troch dêr yn it begjin oandacht oan te skinken is de kâns grut dat de learlingen dat ek troch it 
projekt hinne goed ynfolje. Dat kin klassikaal, mar dat kin ek hiel goed yn duo’s of yn groepkes. 

De fragen wêrby’t jildt dat learlingen eigen antwurden ynfolje, neame wy hjir net.   



Frankie ‘vega’ en syn telefoan...

‘Tsjoch!’ ropt de 
bouploech en op ’e 
achtergrûn sjongt  
De Hûnekop ‘Moai 
Smoar!’

‘Nee, Sven. Dit wol ik net,’ 
seit Isa.

Frank is noch 
altyd oan it 
filmjen.

By de feesttinte: ‘Jou se in bierke...’

makket in doku
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Les 5
Opdracht 1
Chantal wurdt de Gretha Thunberg fan 
Makkum neamd. Se hat Frank oan it 
neitinken set. Wat is der by him 
feroare? Der binne meardere 
antwurden goed. 
○  Frank laadt syn telefoan 

op mei sinne-enerzjy. 
○  Frank is fegetariër 

wurden wylst er 
slachterssoan is. 

○  Frank wol net mear 
by de autocross 
belutsen wêze 
fanwege de útlitgassen. 

○  Frank besiket syn freonen 
klimaatbewuster te meitsjen.  

○  Frank stiet koarter ûnder de 
douche. 

Les 6
Opdracht 2
Sven set syn fout rjocht. Hy sjocht himsels rjocht yn ‘e spegel 
oan en fynt dat er ferkeard west hat. Hoe hawwe Frank en 
Geart him dêrby holpen? 
Se hawwe him de wierheid ferteld, dêrtroch seach Sven yn 

dat er fout siet. 
 

Opdracht 3 
De skriuwer omskriuwt Minne Baas syn 
gefoelens 2 kear troch in fergeliking te meitsjen 
mei sjitark (schiettuig). Wêrom soe de skriuwer 
dat dwaan? 
Om dúdlik te meitsjen hoe sear it Minne Baas 
docht dat Sven oanjout dat hy ophâlde wol mei 

crossen. 
 

Opdracht 4
It boek einiget mei ‘Fuck de cross, forza de cross!’ Dat hat de 
skriuwer dien omdat de cross minne en moaie kanten hie. 
Folje yn: 
 
Fuck de cross, omdat: 
bygelyks de cross net goed is foar it miljeu of der foar crossers 
tefolle druk is om te winnen.

Forza de cross, omdat: 
bygelyks it in útlaatklep, in passy en/of in hobby is foar guon, 
dat it minsken ferbynt en dat freonskippen ûntstean. 
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Les 3
Opdracht 1
Tip foar de dosint: nim foarôfgeand de tips foar in goeie 
diskusje troch. It sil de groepkes hâldfêst jaan om de fragen 
yngeand mei elkoar te bepraten. 
 
Foarmje in groepke. Hjirûnder stean 5 situaasjes dy’t te 
krijen hawwe mei grinsoerskriedend gedrach. De earste 
twa komme út it boek. Lês hieltyd in situaasje foar yn dyn 
groepke en bepraat dêrnei de fragen. Elk praat syn eigen 
taal. 
Eigen antwurden. Tips foar in goeie diskusje: 
1.  Lit elkoar útprate (fragen stelle mei fansels wol). 
2.   Elkenien mei syn eigen miening jaan. Toan respekt foar 

in oare miening. 
3.   Lis dúdlik út wat dyn antwurd is, kom mei arguminten en 

ûnderbou dyn miening. 
4.   Elk mei syn eigen memmetaal prate. Ast elkoar net 

begrypst, joust dat oan. 
 
Tip foar de dosint: neam ek de opmerking yn it kader.
‘Hasto te krijen hân mei grinsoerskriedend gedrach en hast 
dêr bot lêst fan? Freegje om help! Gean nei dyn mentor/
dosint of sjoch op www.fier.nl.’ 

Les 4
Opdracht 2
 a.   Fan Anna Maria wurdt sein dat se roltrochbrekkend 

wie. Wêrom? 
  Eigen antwurd, bygelyks: Anna Maria gie nei de 

universiteit wylst net ien frou dat yn dy tiid die. Se 
fertoande dus oars gedrach as logyskerwiis by har rol 
paste.  

c.   Wêrom fielt Isa har de Anna Maria van Schurman fan 
dizze tiid? 

  Anna Maria gie nei de universiteit wylst dat yn dy 
tiid hielendal net gewoan wie foar froulju. Allinne 
mannen koene doe studearje. Isa docht oan autocross. 
Der binne net in soad famkes dy’t dat dogge. Krekt 
sa as Anna Maria van Schurman fertoant Isa dus 
roltrochbrekkend gedrach, gedrach dat tsjin de 
stereotypen yn giet. 

 
Opdracht 3
Dizze fragminten geane ek oer roltrochbrekkend gedrach. 
Lis út wêrom. Eigen antwurd yn de trant fan: Ut ‘e 
fragminten docht bliken dat Isa in hobby hat dy’t de measte 
famkes net hawwe. 




