
Transcript fragment 1  
 
Lkr: He, wat we gaan doen, ik had het al een beetje verklapt he, we gingen het 

over een boek hebben. Ik heb een boek meegenomen, kijk. (Juf laat het boek 

zien). Thijs, als je op je billen gaat zitten, kan iedereen het goed zien. Waar 

denken jullie dat dit boek over zal gaan? 
Lln: (binnensmonds): over een mol 

Er wordt gevraagd of het boek voor de camera gehouden kan worden. 

Lkr. (Laat het boek zien). 
Lkr: Delano wat denk jij? 

Lln: Mol. 
Lkr: Over een mol, okee. Over deze mol en wat zou er gaan gebeuren? Even 
kijken, wie denkt dat te weten? Fiënne wat denk jij? 

Fiënne: Nou, hij gaat onder de grond en dan komt hij er weer uit.  
Lkr: dus je denkt dat het onder de grond is (lln praten door elkaar…) wat zie je 

nog meer, wat zou er nog meer kunnen gebeuren? … Elise 
Lln: Dat sneeuw ligt en … 

Lkr: dat er sneeuw ligt. 

Lln: Ja. 
Lkr: Zou er nog wat met de sneeuw gebeuren misschien? Wat denk jij Twan? 

Lln: Dat er sneeuw in zijn huis komt.  
Lkr: Okee, dat kan ook ja, zou ook kunnen.  
Lln: Dat het koud is.  

Lkr: Als laatste, Mila. 
Lln: Als die eh, als die bevroren is. 

Lkr: Okee, dat kan ook ja. (…) Zal ik de titel maar eens noemen? 

Lln: Is de titel? 
Lkr: De titel, is hoe het boek heet (wijst de titel aan op het boek). 

Lln: Ja. 

Lkr: Ik wil een diamant, staat er.  

Lkr: Ik wil een diamant, he dat is wel een beetje anders als dat we bedacht 
hadden he? Waar zou het verhaal nu over gaan denk je? 

Lln: Over een diamant. 

Lkr: Wat denk je Fatima? 
Lln: Over een diamant. 

Lkr: Over een diamant, okee. Diamant, en hoe ziet die er dan uit, misschien, of 

wat zal er mee gebeuren? 

Lln: Wit.  
Lkr: Wat denken jullie? 

Lln: Wit met blauw.  

Lkr: Jij denkt wit met blauw? 
Lln (knikt). 

Lln: Ik denk rood. 
Lkr: Wat denk jij dan Robine? 
Lln: Ik denk paars (lln praten door elkaar).  

Lkr: Wacht even hoor, Robine is aan de beurt. 
Lln: Goud 

Lkr: Jij denkt goud. Wat zal er gebeuren met die diamant? Wat denk jij Mariana, 

wat denk jij? 
Lln (antwoord niet) 

Lkr: Wat denk je, …. heb je een idee? 

Lln (schudt haar hoofd). 



Lkr: Nee, misschien wat May het wel. 

Lln: roze 

Lkr: Okee, je denkt dat het roze is, maar ik vroeg eigenlijk wat er zou gaan 

gebeuren met de diamant. Weet je dat? 
Lln (schudt het hoofd). 

Lkr: Ik weet het ook niet hoor. Wat denk je Delano? 

Lln: nou ….. dat hij de diamant dat hij de diamant kwijtraakt. 
Lkr: Okee, dat kan ook nog. Maar weet je ik ga gewoon beginnen met lezen.  

 
 


