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DE BENDE VAN HET BOEK?

SARA LOGGHE

Heb je als leerkracht al eens podcasts ingezet in je les? Een
podcast is een radioprogramma dat je kan terugvinden op het
internet. Het grootste verschil met een radioprogramma is
dat een podcast niet live wordt uitgezonden en je die dus kan
beluisteren wanneer je wil. Een podcast kan ook door iedereen
worden gemaakt en over allerlei onderwerpen gaan.

TREES ACCOU

werkt als projectmanager bij
Cultuurconnect en is daarnaast
aan de slag als freelance podcastmaker en lesgever.

werkt bij meemoo als copywriter
en schrijft ook freelance korte
teksten, lange teksten en alles
ertussenin. Ze blogt op
opnezondag.com.

Sara Logghe en Trees Accou

JOUW LEERLINGEN
AAN DE PODCAST?
Wil je dat ook jouw leerlingen op die
manier hun tekstkeuze en hun leeservaring kunnen beschrijven en analyseren?
Laat hen dan zelf een podcast maken
over een boek dat ze gelezen hebben. Ze
kunnen niet enkel vertellen waarover de
roman gaat, maar ook hoe ze zich erbij
voelden en wat ze van de verschillende
personages en plotwendingen vonden.
Misschien kunnen ze net als in de Bende
van het Boek ook enkele mooie stukken
tekst voorlezen die hen bijgebleven zijn.

Sara en Trees maken sinds 2016 samen
De Bende van het Boek. Daarin delen ze
hun liefde voor lezen op de gezelligste
manier die er is: met taart en thee.
Iedere aflevering bespreken ze één,
twee of een hele verzameling boeken.
Ze vertellen niet alleen waar de romans

over gaan (ze houden vooral van fictie)
maar ook waarom ze er zo verliefd op
zijn en of de boeken hun hart gebroken
hebben of niet. Is het boek iets voor je
schoonmoeder of collega? Je hoort het
hoogstwaarschijnlijk in de podcast!

Iedere aflevering van de Bende van het
Boek volgt dezelfde structuur. Zo begint
elke aflevering met de korte inhoud van
de boeken op tafel. Zo weet je meteen
of het iets voor jou is. Daarna gaan
Sara en Trees verder met feitjes over de
auteur(s). Of de schrijver van het boek
nu wereldbekend is of slechts door een
handjevol mensen gelezen wordt, zij
gaan op zoek naar de belangrijkste feiten
van zijn of haar leven. Een goeie roddel
laten ze nooit liggen. Daarna gaan ze
dieper graven: wat was er nu zo fasci-
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nerend aan het verhaal? Snappen ze de
beweegredenen van het hoofdpersonage?
En waarom hebben ze gehuild bij het
lezen van de laatste pagina? Je komt het
hier te weten. Ze delen ook graag enkele
mooie passages uit het boek. Afsluiten
doen ze met hun finale oordeel: is het
boek een aanrader?

BELUISTER DEZE
AFLEVERINGEN
MET JE KLAS
Trees en Sara selecteerden deze vijf
podcasts die een aanvulling kunnen zijn
op je lessen Nederlands.

1 - WAT IS EEN PODCAST
(BONUS)

Weten je leerlingen al wat een podcast
is? En hoe je er een beluistert? In deze
korte aflevering vertelt de Bende alles
wat ze weten over podcasts.

2 - DE BENDE EN WEE KLASSIEKE TOPVROUWEN (#47)

Vrouwelijke auteurs uit de negentiende
en de vroege twintigste eeuw liggen bij je
leerlingen misschien niet op de bovenste plank, maar Trees en Sara vertellen
waarom schrijfsters als Jane Austen en
Virginia Woolf absoluut nog steeds het
lezen waard zijn.

3 - DE BENDE EN DE AUTEUR:
SIEL VERHANNEMAN (#61)

Af en toe nodigt de Bende een gast uit op
de thee, op voorwaarde dat die iets vertelt
over boeken. Siel Verhanneman schreef
twee poëziebundels en een roman, maar
is bovenal de charme en het enthousiasme zelve. Je leerlingen zullen niet anders
kunnen dan haar boeken vastpakken.

4 - DE BENDE EN EEN ODE AAN
HET DUNNE BOEK (#75)
Nog snel een leesopdracht in elkaar
steken? Of je klas stimuleren om toch
een boek vast te pakken? Wij delen onze
favoriete dunne boekjes. Al zul je achteraf wensen dat ze toch iets dikker waren,
we garanderen het je!

5 - DE BENDE EN DE
IJZIGE VERLOOFDE (#82)

Zijn je leerlingen verzot op young adultliteratuur? Probeer dan deze aflevering
eens. In de IJzige Verloofde volgen we
Ophelia die gedwongen wordt te trouwen
en naar een vreemde plek te verhuizen,
maar er toch in slaagt zichzelf te blijven.
En ze kan reizen door spiegels.

WAAR VIND JE
DE BENDE VAN
HET BOEK?
De podcasts van de Bende kan je
beluisteren via alle gebruikelijke podcastkanalen, zoals in je Podcast-app, Spotify,
iTunes en Soundcloud. Je vindt ook alle
afleveringen op bendevanhetboek.com.
Daar kan je in het register ook alle boeken terugvinden waarover Trees en Sara
al gepraat hebben.
Meer boekeninspiratie nodig?
Volg @bendevanhetboek op Instagram
en schrijf je in op de maandelijkse
nieuwsbrief. Zo ben je meteen op de
hoogte als er een nieuwe podcast
verschijnt.

podcast 1: https://soundcloud.com/bendevanhetboek/bonus-wat-is-een-podcast
podcast 2: https://soundcloud.com/bendevanhetboek/47-de-bende-en-twee-klassieke-topvrouwen
podcast 3: https://soundcloud.com/bendevanhetboek/61-de-bende-en-de-auteur-siel-verhanneman
podcast 4: https://soundcloud.com/bendevanhetboek/75-de-bende-en-een-ode-aan-het-dunne-boek
podcast 5: https://soundcloud.com/bendevanhetboek/82-de-bende-en-de-ijzige-verloofde

42-43

