
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips voor thuisscholing met Tekstenlab: dag 10 
 
Net als vele anderen zit ook collega Diana met dochter Kiki (groep 3) en zoon Dexter (groep 5) 
thuis. Waarschijnlijk zijn er veel meer moeders en/of vaders zoals Diana. Maar hoe kan je jouw 
kinderen toch de stof bijbrengen die ze normaal gesproken op school zouden krijgen? Diana 
probeert het lesmateriaal van Tekstenlab uit op haar kinderen. Tekstenlab is de tekstenbank 
waar ze zelf hoofdredacteur van is.  
 
Voorlezen 
 
Is het toevallig de dertiende, vraag ik mij af. Het is wel een vrijdag en het is duidelijk géén 
geluksdag op de thuisschool. Ik kijk op de kalender. Nee, het is de zevenentwintigste. Er bestaat 
dus nog een redelijke kans dat deze dag kan omslaan in een goede. 
 
Om het lot een handje te helpen, haal ik een truc uit die altijd werkt. Daarmee kreeg ik zelfs een 
4 vwo-klas stil, toen ik voor de klas stond. Voorlezen. Het boek over Vigo Vampier lijkt mij 
uitermate geschikt voor vandaag. Goed geschreven, korte hoofdstukken, grappig, avontuurlijk, 
een gekke wereld.  
 
En… het werkt. 
 
Dexter en Kiki pakken allebei een plastic doktershandschoen tijdens het luisteren. Waarom, 
vraag ik mij af. Maar oké, ik lees gewoon verder. Die hadden ze blijkbaar uit papa’s tas gegapt 
(hij is dokter). Kiki geeft met viltstiften alle vingers een andere kleur. Dexter tekent op de zijne 
een gezichtje.  
 
Ondertussen ontrafelt zich langzaam het leven van Vigo Vampier. Zo woont hij in de kelder van 
een villa en leeft hij ’s nachts. Naar school gaat hij met een bijtbusje, dat geblindeerde ramen 
heeft, uiteraard. Omdat vampiers niet lekker kunnen shoppen als de winkels open zijn, gaat 



Vigo naar een speciale winkel. Dexter en Kiki vinden het prettig om iets te doen tijdens het 
voorlezen, merk ik. Ze kleuren in stilte. Af en toe check ik of ze er met hun gedachten bij zijn. 
Dat zijn ze.  
 
Ik lees:  
‘Vigo ziet de vage omtrekken van doodskisten. ‘Is dit wel de goede winkel?’ vraagt hij bezorgd. 
Mama glimlacht en slaat meteen haar hand voor haar mond om haar lange hoektanden te 
verbergen. ‘Die uitvaartwinkel is een dekmantel. Kromme Pier heeft achterin een geheime 
speciaalzaak in vampierartikelen.’ … weten jullie wat dat is, een dekmantel?’ 
Kiki kijkt op. ‘Nee,’ zegt ze. 
Dexter schudt zijn hoofd. 
‘Een dekmantel is iets wat iets anders moet verbergen.’ 
‘Ah. Dus die winkel is eigenlijk een geheime winkel.’ 
‘Ja.’ 
‘Oké.’ … ‘Wil je mijn handschoen opblazen?’ 
Ik blaas Kiki’s handschoen op tot een ballon met vijf gekleurde sprieten.  
Natuurlijk moet die van Dexter dan ook. In de fruitpauze wordt ermee gevolleybald.  
 
Maar de goede toon is gezet. Mijn aanvankelijk opstandige leerlingen gaan na het voorlezen 
moeiteloos over tot hun rekentaak. Voorlezen is een goed hulpmiddel bij opstartproblemen, 
dat kan ik iedereen aanraden! Bovendien is het heel goed om op deze manier om te schakelen 
van ‘het gewone leven’ naar ‘ik ga aan het werk’. We gaan er weer voor, thuisschool-ouders. 
Straks naar buiten met die gasten, als het werk af is. Streng en oh zo listig. Maar alles voor de 
goede zaak.   
 
Fijn weekend!  
 
Diana Jonkman 
Hoofdredacteur Diaplus Tekstenlab 
 
 
Tekstenlab is een digitale tekstenbank vol met interessante thema’s, teksten én werkbladen op 
verschillende niveaus van uitgeverij Diataal. Eigenlijk bedoeld voor leerkrachten en docenten 
van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Maar ook heel geschikt voor thuisschool-ouders. 
Hiermee kun je echt werken aan de leesvaardigheid van jouw kinderen op verschillende niveaus. 
De teksten zijn informatief en bevatten verschillende onderwerpen. Laat jouw kind zelf kiezen 
over welk thema ze willen lezen, dat vergroot de leesmotivatie! De bijbehorende werk- en 
antwoordbladen zijn gratis te printen.  Wij stellen teksten en oefenmateriaal nu gratis 
beschikbaar voor alle thuisschoolouders. Voor het juiste leesniveau: zie p. 13 van de handleiding 
(op tabblad ‘overig’) voor een indicatie van AVI-niveaus die corresponderen met ons 
kleurensysteem.  
 
Om de teksten met oefenmateriaal te downloaden log als docent in op www.diatoetsen.nl met 
de onderstaande gegevens: 

http://www.diatoetsen.nl/
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