
“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen  
  bij het thema in de klas?” 
 
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.” 
 
“Snuffelen in boeken en teksten als ik mijn thema aan het voorbereiden ben, 
zou mij helpen interessante inhouden op het spoor te komen.” 



Ben jij een leerkracht die zich herkent in deze uitspraken? 

Ben jij die directeur of IB-er die deze geluiden in het eigen team hoort 

…. dan is een abonnement op Klassenteksten de moeite waard. 



Klassenteksten is een toegankelijke, digitale tekstenbank voor 

het basisonderwijs, waarin leerkrachten kunnen grasduinen en 

teksten kunnen kiezen bij hun thema’s in de groep. 

Inmiddels omvat Klassenteksten ruim 500 teksten over de 

volgende thema’s: 

  
• Verzamelen   
• Raar maar waar   
• Leven in oorlogstijd   
• Vluchtelingen 
• Kunst   
• De wereld van techniek   
• Aan Tafel   
• Geef me de ruimte   
• Sport & Spel   
• Fairtrade   
• Een swingend begin  

http://www.klassenteksten.nl/themes/1




Elk cursusjaar komen er vier thema’s bij. 

Bij elk thema vind je ook suggesties voor goede leesactiviteiten, zoals 

in de boekenkring en in de kleine kring. 



Medewerkers van Diataal en De Activiteit kiezen in overleg met het 
werkveld relevante thema’s waarin schoolteams zich gemakkelijk 
herkennen. 
Lorien de Koning probeert voor de bovenbouw ook in te spelen op actuele 
onderwerpen en thema’s. Zo hebben we onlangs een serie extra teksten 
toegevoegd over immigratie, asielzoekers en vluchtelingen in ons land. 

Enkele teksten en filmtips uit het 
bronnenpakket ‘Vluchtelingen’ 



Een abonnement op Klassenteksten kost: 
  
Kleine school (t/m 250 leerlingen): € 230,- (inclusief BTW)  
Grote school (vanaf 251 leerlingen): € 320,- (inclusief BTW)  
  
Profiteer nu van ons welkomstaanbod!  
Bestelt u voor het schooljaar 2015-2016 voor het eerst?  
Dan ontvangt u 15% korting! 



Abonneren kan zo: ga naar de site www.klassenteksten.nl en druk op 

de button: direct bestellen. 

Ook bestaat de mogelijkheid om een demo versie aan te vragen via de 

button: eerst zien. 

http://www.klassenteksten.nl/

