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1. Algemeen 2. Literatuur in 10 leskaarten

Het doel van deze leerlijn Literatuur is het borgen van literatuur in het curriculum van 
de basisschool. Dit borgen van literatuur willen we doen door twee weken rondom de 
Kinderboekenweek literatuur centraal te stellen. Echter, niet alle lessen kunnen in deze 
weken plaatsvinden, maar kunnen verspreid over het schooljaar worden aangeboden.

De Bibliotheek Noord Veluwe biedt in het kader van de leerlijn 3 pakketten aan:

Per bouw wordt er minimaal ’10 keer’ literatuur aangeboden aan de leerlingen, 
om literatuur te kunnen borgen in de school. Er is een checklist per bouw, zodat de 
leerkracht in de volgende groep kan zien wat de leerlingen al gehad hebben 
op literair gebied.

Leerinhoud

In de leerlijn literatuur komen de onderstaande thema’s in alle jaren en per bouw aan 
bod:
1. ‘Boek centraal’ (opbouw en maken van een boek)
2. Smaakontwikkeling (leren kiezen en smaak bepaling)
3. Creatief schrijven (fantasie, beeld en verhaal)
4. Poëzie (diverse gedichten, maken, luisteren en voordragen)
5. Jaarlijks thema Kinderboekenweek

10 leskaarten literatuur

Bouw 1/2:  Blauwe leskaarten +  checklist + bijlagen
Bouw 3/4: Groene leskaarten + checklist + bijlagen
Bouw 5/6: Gele leskaarten + checklist + bijlagen
Bouw 7/8:  Rode leskaarten + checklist + bijlagen

De Kinderboekenweek kent jaarlijks een ander thema. In het kader van deze thema’s 
worden ook landelijk opdrachten aangeboden. De leerlijn zal – tegelijk met deze, 
landelijke en bij het thema passende, opdrachten – worden aangeboden.
 
Deze leerlijn literatuur is ontwikkeld in een samenwerking tussen de CBS Wereldwijs in 
Heerde, Karin Wolf van de Bibliotheek Noord-Veluwe en Edith Koridon, cultuurcoach 
CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) voor Cultuurplein Noord Veluwe.
Tegen betaling kunnen de benodigde boeken kunnen via diverse pakketten bij de 
Bibliotheek Noord Veluwe worden aangevraagd, en de materialen bij Cultuurplein 
Noord Veluwe.

Bij de leerlijn eigen boeken 
regelen door de school zelf
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In overleg met de 
leesconsulent van de 

bibliotheek  de boeken 
en inzet regelen

3/ \
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Een compleet boekenpakket, 
passend bij de leerlijn, 

per bouw, in bijpassende 
kratten, voor een maand 

te lenen, wordt voor 100€ 
geleverd door de bibliotheek. 

De school haalt en brengt 
de pakketten.
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/
1.   Voorlezen
2.  Voorkant tekenen
3.  Speeddaten
4.  Prenten
5.  Verhaal maken
6.  Dichten
7.  WWW
8.  Voorstelling
9.  Naar de bieb!
10.  Bibliotheekhoek

Groep 1&2
Leskaarten|

/

1. Voorlezen

Benodigdheden

  Niet storen Lieke leest, Gillian Shields (2011)
  Een boek voor beer,  Bonny Becker   (2014)
  Een boek voor beer,  Bonny Becker   (2014)

Lesactiviteit

Kringgesprek over boeken en er wordt 
een woordweb gemaakt of boekenhoek 
inrichten. 

Daarna een boek voorlezen dat over 
boeken/lezen gaat.

|  Tijd: 20 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren over
  een boek.
  Boek centraal
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3. Speeddaten2. Voorkant tekenen

/
Benodigdheden

  Ongeveer 10 verschillende genres prentenboeken

Lesactiviteit

Laat een gevarieerde collectie met (bij 
voorkeur) nieuwe prentenboeken aan de 
kinderen zien en vertel bij elk boek in het 
kort waarover het boek gaat. 

Kinderen mogen steeds uit 3 
prentenboeken er eentje kiezen 
(smaakbepaling stimuleren). 

|  Tijd: 15 minuten

 Doel: Kinderen kunnen  
 een boek uit kiezen.

  Smaakbepaling

/
Benodigdheden

  Nog een keer, Emily Gravett    (2012)
  Boekenjurk
  Tekenpapier
  Potloden/krijt/ stiften

Lesactiviteit

De leerkracht praat met de kinderen 
over hoe een boek eruit ziet (wat staat er 
allemaal op de voorkant, rug, binnenkant: 
plaatjes, tekst).

Vervolgens wordt het boek voorgelezen, 
de buitenkant is bedekt. De kinderen 
bedenken wat er op de voorkant staat, dit 
tekenen ze.

Daarna wordt de echte voorkant van het 
boek getoond.

|  Tijd: 30 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren over
  een boek.
  Boek centraal
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5. Verhaal maken4. Prenten

/
Benodigdheden

  De gele ballon, maxi-editie, Charlotte Dematons (2003)

Lesactiviteit

Laat de platen beeld voor beeld zien en 
laat de kinderen zelf het verhaal erbij 
vertellen.

|  Tijd: 25 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een verhaal bedenken.
  Creatief schrijven

/
Benodigdheden

  Er kan nog meer bij, Ingrid en Dieter Schubert  (2001) 
  platen of ander boek.

  Digitaal prentenboek (digibord)
  Evt. WWW-schema (zie bijlage)

Lesactiviteit

Leerkracht vertelt verhaal bij prenten 
en laat de prenten op het digibord zien. 
Kinderen zien alleen de platen van het 
verhaal. Platen van het verhaal centraal 
(fantasie, beeld en verhaal).

Leerkracht praat met kinderen over de 
illustrator en de functie van illustraties bij 
het verhaal. Daarnaast kan het wie wat 
waar (WWW-)schema ingevuld worden.

|  Tijd: 15 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren over
  een boek.
  Boek centraal
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7. WWW6. Dichten

/
Benodigdheden

  Monstertje Mo wil in een boek, Elsbeth Fontein (2005)
  WWW-schema (zie bijlage)

Lesactiviteit

Kringgesprek voeren over het boek:

• Waarover zou jij een verhaal willen 
vertellen?
• Wie komen er in het voor in het verhaal 
(hoofdpersoon)? 
• Waar zou het verhaal zich afspelen? 
• Hoe zou het verhaal aflopen?

Het wie wat waar schema invullen (WWW-
schema zie bijlage).

|  Tijd: 20 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren over
  verhalen.
  Boek centraal

/
Benodigdheden

  Gedicht ‘hoedje van papier’ óf
  Gedicht ‘witte zwanen, zwarte zwanen’
  Kranten, stiften, tijdschriften, lijm
  Gedichten (zie bijlage)

Lesactiviteit

Hoedje van papier
Gedicht voorlezen en mee zingen, 
meetellen op de vingers, hoedje vouwen 
van krant en dit versieren met stiften en 
plaatjes uit tijdschriften. 
(bron: Eggels: Spelen met gedichten, 2013: p.45)

Witte zwanen, zwarte zwanen
Gedicht, zang en dans. 2 groepen, de 
ene helft maakt een boog met de armen, 
de andere helft loopt er door heen en 
de laatste wordt gevangen, lied blijven 
zingen en omgekeerd herhalen.

Lang/kort ritme en verhaal laten horen.

|  Tijd: 20 minuten

 Doel: Kinderen maken  
 kennis met gedichten.

  Poëzie



14 15

9. Naar de bieb!8. Voorstelling

/
Benodigdheden

  Bezoek aan bibliotheek plannen
  Bibliotheekboeken
  Bibliotheekpas

Lesactiviteit

Kringgesprek voeren over de bibliotheek. 
• Wat is een bibliotheek?
• Wie is er al eens bij de bibliotheek 
geweest?
• We brengen de boeken uit de 
boekenhoek terug
• Kinderen mogen zelf nieuwe boeken 
uitzoeken.

Daarna een bezoekje brengen aan de 
bibliotheek.

|  Tijd: 20 minuten

 Doel: Kinderen halen  
 voorkennis op over de  
 bibliotheek.

  Boek centraal

Lesactiviteit

Via het cultuurplein Noord-Veluwe wordt 
een voorstelling geregeld.

|
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10. Bibliotheekhoek Checklist groep 1-2

10 Literatuurlessen Checklist Totale aantal Aantekeningen

les 1
voorlezen

les 2 
voorkant tekenen

les 3
speeddaten

les 4
prenten

les 5
verhaal maken

les 6
dichten

les 7
www

les 8
voorstelling

les 9
naar de bieb!

les 10
bibliotheekhoek/

Benodigdheden

  Boeken
  Pasje (of zelf gemaakt)

Lesactiviteit

Bibliotheekspel: laat kinderen zelf in de 
boekenhoek de verschillende aspecten 
van de bibliotheek spelen. 
• lenen (met zelfgemaakt pasje)
• inleveren
• opruimen

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen maken 
  kennis met de    

 bibliotheek.
  Boek centraal
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WWW-Schema Bijlage groep 1 & 2 - bij leskaart 4 en 7 Gedichten Bijlage groep 1 & 2 - bij leskaart 6

Wie?

Waar?

Wat?

Hoedje van papier

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Heb je dan geen hoedje meer
Maak er één van bordpapier
Eén, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

En als het hoedje dan niet past
Zetten we 't in de glazenkas
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Witte zwanen, zwarte zwanen

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Heb je dan geen hoedje meer
Maak er één van bordpapier
Eén, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

En als het hoedje dan niet past
Zetten we 't in de glazenkas
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier



1. www.pom
2. Een kaft voor…
3. Speeddaten
4. Voorlezen
5. Elfje
6. Naamdicht
7. Voorstelling
8. Boekenlegger
9. Hoe maak je een boek?
10.  Naar de bieb! 

Groep 3&4
Leskaarten|

/

1. WWW.POM

/
Benodigdheden

  Buurman leest een boek, Koen van Biessen  (2012)
  WWW.POM-schema (zie bijlage)

Lesactiviteit

De leerkracht leest het boek voor. 
Na het verhaal houdt de leerkracht met 
de kinderen een kringgesprek, daarin 
worden de volgende vragen gesteld: 
Wie? Waar? Wat? Probleem? Oplossing? 
Mening?

 (Dus: WWW.POM). 
Juf Bianca, zie bijlage.

|  Tijd: 30 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren met 
  WWW.POM.
  Creatief schrijven

21

https://jufbianca.nl/
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3. Speeddaten2. Een kaft voor...

/
Benodigdheden

  Ongeveer 10 verschillende (prenten)boeken

Lesactiviteit

Laat een gevarieerde collectie met (bij 
voorkeur) nieuwe (prenten)boeken aan de 
kinderen zien en vertel bij elk boek in het 
kort waarover het boek gaat. 

Kinderen mogen steeds uit 3 
prentenboeken er eentje kiezen 
(smaakbepaling stimuleren). 

|  Tijd: 25 minuten

 Doel: Kinderen kunnen  
 een boek kiezen en een  
 smaak bepalen.

  Smaakontwikkeling

/
Benodigdheden

  (prenten)boek dat past bij het thema van de 
  Kinderboekenweek

  Boekenjurk
  Papier op grootte kaft boek
  Potloden, kleurpotloden, krijt

Lesactiviteit

De leerkracht kiest een boek, doet hier 
een boekenjurk omheen. De leerkracht 
leest het boek voor. Welke kaft kan hier 
bij horen? De leerlingen ontwerpen dit.

|  Tijd: 35 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een passende kaft bij 
  een boek bedenken.
  Boek centraal
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5. Elfje4. Voorlezen

/
Benodigdheden

  Gedichten van Emma Loozen
  Eventueel andere voorbeelden van Elfjes
  Pen en papier/

Benodigdheden

  Het boek zonder tekeningen, B.J. Novak   (2015)
  YouTube filmpje (Het boek zonder tekeningen)

Lesactiviteit

Lees eerst twee gedichten voor van 
Emma Loozen (zie bijlage). (bron: Eggels: 
Spelen met gedichten, 2013: p.103)

Leg uit dat een elfje een eenvoudig 
gedicht is wat uit 5 regels bestaat en in 
totaal 11 woorden heeft.
Elke regel in een Elfje heeft een 
vaststaand aantal woorden die gebruikt 
mag worden. De opbouw van het aantal 
woorden per regel is als volgt:
1
2
3
4
1
De kinderen bedenken nu zelf Elfjes. Je 
kunt ze een onderwerp of woord geven 
waarmee ze moeten beginnen.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  wat een Elfje is en   

 kunnen zelf een Elfje  
 maken.

  Poëzie

Lesactiviteit

De leerkracht heeft kort met de kinderen 
een gesprek over de functies van 
illustraties in een boek. Daarna kan er 
gevraagd worden wat kinderen ervan 
vinden, is het nodig? Is een boek zonder 
plaatjes ook leuk? De leerkracht leest 
hierna het boek voor. Hieruit zal blijken 
wat tekst met een verhaal/boek kan doen. 
Vinden de kinderen het nog steeds nodig 
dat er overal een illustratie bij staat?

|  Tijd: 25 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  hun mening geven over  

 illustraties.
  Boek centraal
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7. Voorstelling6. Naamdicht

/
Benodigdheden

  Voorbeelden van een naamdicht (zie bijlage)

Lesactiviteit

Via het cultuurplein Noord-Veluwe wordt 
een voorstelling geregeld.

|Lesactiviteit

Leg uit dat bij een naamdicht de eerste 
letters van de regels van boven naar 
beneden een naam of een woord vormen. 
Een naamdicht mag rijmen, maar dat 
hoeft niet.
Laat de kinderen zelf naamdichten maken 
met hun eigen naam of bv. de naam van 
hun huisdier. 
(bron: Eggels: Spelen met gedichten, 2013: p.102)

Extra:
Het bekendste voorbeeld van een
naamdicht is het Nederlandse volkslied, 
het Wilhelmus. Als je alle eerste letters 
van de eerste regels van alle coupletten 
op een rij zet, ontstaat de naam Willem 
van Nassau (Willem van Oranje).

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen weten  
 wat een naamdicht is en 

  kunnen er zelf een   
 maken.

  Poëzie

B ijna altijd ben ik te laat 

op school. 

A ls ik nou eens eerder 

op zou staan?

S lapen is ook zo heerlijk!

I ntelligent 

N uchter 

G rappig 

E igenwijs
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9. Hoe maak je een boek?8. Boekenlegger

/
Benodigdheden

  Filmpjes laten zien op digibord/
Benodigdheden

  Verschillende materialen

Lesactiviteit

Bespreek met de kinderen hoe een boek 
tot stand komt en wie erbij betrokken zijn. 
Gebruik hierbij begrippen als: schrijver, 
illustrator, uitgever en boekenwinkel. 
Bekijk vervolgens filmpjes over schrijvers.

Willem Wever  
• afl. Hoe wordt een boek gemaakt?

Youtube
• Schrijver op het digibord deel 2
• Vragen aan Paul van loon

Het Klokhuis  
• Dierenboeken  (Bibi Dumon Tak)
• Illustrator  (Annet Schaap)
• De bibliotheek

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  hoe een boek ontstaat.
  Boek centraal

Lesactiviteit

De beeldende opdracht wordt uitgelegd: 
een boekenlegger maken van de 
materialen die klaargelegd zijn (knippen, 
plakken, schilderen, etc.). 
Voer een kringgesprek over 
boekenleggers. Wat is de functie hiervan? 
Lees bijvoorbeeld voor, gebruik hierbij de 
boekenlegger.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen kennen 
  de functie van een 
  boekenlegger en kunnen 
  er zelf een maken.
  Boek centraal

Suggesties

http://www.willemwever.nl/uitzending-gemist/fragment/hoe-wordt-een-boek-gemaakt
https://www.youtube.com/watch?v=RwaOzphKIUU
https://www.youtube.com/watch?v=pcDIvBQLOSc
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1041/DIERENBOEKEN
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/68329/Het_Klokhuis.html
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/68881/Het_Klokhuis.html
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10. Naar de bieb! Checklist groep 3-4

10 Literatuurlessen Checklist Totale aantal Aantekeningen

les 1
www.pom

les 2 
Een kaft voor…

les 3
Speeddaten

les 4
Voorlezen

les 5
Elfje

les 6
Naamdicht

les 7
Voorstelling

les 8
Boekenlegger

les 9
Hoe maak je 
een boek?

les 10
Naar de bieb!/

Benodigdheden

  Bezoek aan de bibliotheek

Lesactiviteit

Maak een afspraak met de plaatselijke 
bibliotheek voor een bezoekje met de 
klas.
Besteed hierbij aandacht aan het 
zoeken van boeken. Hoe doe je dat? 
Wat betekenen de pictogrammen op de 
boeken?
Laat de kinderen een boek uitzoeken.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen weten  
 hoe ze een boek moeten  
 zoeken.

  Boek centraal
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WWW.POM-Schema Bijlage groep 3 & 4 - bij leskaart 1

Wie?

Waar?

Wat?

Probleem?

Oplossing

Mening?

Bijlage groep 3 & 4 - bij leskaart 1
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WWW-Schema Bijlage groep 3 & 4 - bij leskaart 1 Bijlage groep 3 & 4 - bij leskaart 5Elfje

Draak

Sterk

Heel eng

Niet te verslaan

Ik ben bang ervoor

Trilleng

Heks

Toverkracht

Heeft heksenketel

Maakt veel soep

Ze is gruwelijk lelijk

Afschuwelijk

Emma Loozen
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1.   Boekenbingo
2.   Boekverfilming
3.   Speeddaten
4.   Gooi een verhaal
5.   Voorstelling
6.   Dichten
7.   Gekke poëzie
8.   www.pom
9.   Hoe verzin je het?!
10.   Naar de bieb!

Groep 5&6
Leskaarten|

/

1. Boekenbingo

/
Benodigdheden

  Boekenbingo, Juf-Stuff (zie bijlage)

Lesactiviteit

Aan het begin van de Kinderboekenweek 
deelt de leerkracht aan alle kinderen de 
bingokaart uit. Deze kaart is er om de 
kinderen te motiveren om gevarieerd te 
lezen.

Het is de bedoeling dat de kinderen 
een bingo maken, zie ook bijlage. Dit 
kan door een rij van vijf boeken te 
maken. Dit kan horizontaal, verticaal en 
diagonaal. Voor ieder boek vullen zij op 
de achterzijde de titel, auteur en aantal 
bladzijdes in. De leerkracht plaatst een 
handtekening als bevestiging dat dit ook 
daadwerkelijk is gebeurd. Wanneer de 
kinderen een bingo hebben schrijven zij 
nog even een hele korte evaluatie.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen zijn
  gemotiveerd om 
  gevarieerd te lezen.  

 Smaakbepaling

http://www.juf-stuff.nl
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2. Boekverfilming 3. Speeddaten

/
Benodigdheden

  Ongeveer 10 verschillende genres boeken.

Lesactiviteit

Laat een gevarieerde collectie met (bij 
voorkeur) nieuwe (prenten)boeken aan de 
kinderen zien en vertel bij elk boek in het 
kort waarover het boek gaat. 
Kinderen morgen steeds uit 3 (prenten)
boeken er eentje kiezen (smaakbepaling 
stimuleren). 
Als de kinderen hebben gelezen kan 
er een boekdate plaatsvinden. Bij deze 
variant op speeddaten interviewen 
kinderen elkaar 1 minuut over een 
gelezen boek. Zie hiervoor de bijlage.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  wat hun smaak boeken 
  is.
  Smaakbepaling

/
Benodigdheden

  Film van een boek
  Of een boekensushi (zie bijlage)

Lesactiviteit

De leerkracht kiest een boek uit, leest 
het voor aan de kinderen en kijken 
vervolgens de boekverfilming.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen kennen 
  het verschil tussen 
  het boek en de 
  verfilming.
  Smaakbepaling

Suggesties
• Mees kees
• De kameleon
• Wiplala



40 41

4. Gooi een verhaal 5. Voorstelling

Lesactiviteit

Via het cultuurplein Noord-Veluwe wordt 
een voorstelling geregeld.

|

/
Benodigdheden

  ‘Gooi een verhaal’ (zie bijlage)
  Dobbelstenen
  Schrift/lijntjespapier
  Pen/potlood
  www.jufanja.eu

Lesactiviteit

De leerkracht laat de poster van ‘gooi een 
verhaal’ zien, of deelt deze aan iedereen 
uit. Ieder kind krijgt een dobbelsteen, de 
leerkracht geeft de volgende uitleg:

1. Gooi de dobbelsteen: kijk nu over 
welk persoon jouw verhaal gaat.
2. Gooi nog een keer: kijk nu 
in de tweede kolom. Waar is jouw 
hoofdpersoon?
3. Gooi nog eens: kijk in de derde 
kolom om te zien waar jouw verhaal zich 
afspeelt.
4. Schrijf nu je verhaal.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een verhaal schrijven.
  Creatief schrijven
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6. Dichten 7. Gekke poëzie

/
Benodigdheden

  1. ‘Tien dingen naar keus, die je kunt doen met dingen 
  uit je neus’ (zie bijlage)

  2. ‘Blauw’ (zie bijlage)
  Tekenpapier
  Kleurpotloden / stiften/ krijtjes/ verf

Lesactiviteit

1. Verdeel de kinderen in groepjes. Geef 
per groepje een onderwerp op waar je 
‘tien dingen naar keus’ mee kan doen, 
zoals kauwgom, een klokhuis, … Elke  
groep verzint tien dingen die je met het 
opgegeven onderwerp kan doen. Nadien 
beeldt iedere groep de tien dingen uit. 
De rest van de klas moet raden wat het 
opgegeven onderwerp is.

2. De kinderen schrijven een soortgelijk gedicht over een andere kleur. Eerst kiezen ze een kleur waarover ze een gedicht willen schrijven. Daarna denken ze na over de verschillende soorten van hun kleur. Het brainstormen kan je stimuleren door de kinderen de zin  ‘zo (kleur) als …’ te laten aanvullen. Zet eventueel de kinderen die eenzelfde kleur gekozen hebben in groepjes bij elkaar. Vervolgens schrijven ze hun gedicht.

|  Tijd: 35 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  werken met poëzie.
  Poëzie

/
Benodigdheden

  1. Het klokhuis: poëzie
  Gedichtenworkshop Erik van Os 
  Klokhuis Poezie 

  2. verschillende gedichten

Lesactiviteit

1. De leerkracht vertelt de kinderen dat 
er een filmpje gestart wordt dat gaat 
over ‘poëzie’. Er wordt veel informatie 
gegeven. Nadien wordt er een 
kringgesprek gehouden. 

Of

2. De leerkracht legt allemaal 
verschillende gedichten klaar. 

De kinderen kiezen zelf een gedicht en 
maken er een poster bij.

|  Tijd: 35 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  wat poëzie is.
  Poëzie

https://www.youtube.com/watch?v=en1OOAYRmas
https://www.youtube.com/watch?v=4LS_HhsaIRs
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8. WWW.POM 9. Hoe verzin je het?!

/
Benodigdheden

  Hoe verzin je het?!, Ruth Thomson   (2008)

Lesactiviteit

De leerkracht kiest een van de verhalen 
uit het boek en legt vervolgens de 
opdracht uit.
Dit boek geeft aanwijzingen en tips om 
zelf verhalen te schrijven.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  verhalen schrijven.
  Creatief schrijven

/
Benodigdheden

  Zelfgekozen boek of passend bij thema      
 kinderboekenweek.
  www.pom-schema (zie bijlage)

Lesactiviteit

De leerkracht leest het boek voor. Na 
het verhaal houdt de leerkracht met 
de kinderen een kringgesprek, daarin  
worden de volgende vragen gesteld: 
Wie? Waar? Wat? Probleem? Oplossing? 
Mening? 
Juf bianca

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een gesprek voeren over
  een boek met 
  WWW.POM
  Boek centraal
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10. Naar de bieb! Checklist groep 5-6

10 Literatuurlessen Checklist Totale aantal Aantekeningen

les 1
boekenbingo

les 2 
boekverfilming

les 3
speeddaten

les 4
gooi een verhaal

les 5
voorstelling

les 6
dichten

les 7
gekke poëzie

les 8
www.pom

les 9
hoe verzin je het?

les 10
naar de bieb!/

Benodigdheden

  Bezoek aan de bibliotheek

Lesactiviteit

Maak een afspraak met de plaatselijke 
bibliotheek voor een bezoekje met de 
klas. Besteed hierbij aandacht aan het 
zoeken van boeken. Hoe doe je dat? Wat 
betekenen de picto’s op de boeken?
Laat de kinderen een boek uitzoeken. 

Tip!
Vraag naar het boekenzoekspel.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen kunnen
  een boek zoeken.
  Boek centraal
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Boekenbingo Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 1 Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 1

Lees een boek 
getipt door de 

juf.

Lees een boek 
met als genre: 

liefde.

Lees een 
biografie.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

vakantie.

Lees een 
heeeeel dik 

boek.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

geschiedenis.

Lees een boek 
voor aan een 

kleuter.

Lees een boek 
getipt door 

iemand die 20 
jaar ouder is.

Lees een boek 
met als genre: 

detective.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 
dinosaurus.

Lees een boek 
met als genre: 

mysterie.

Lees een 
gedichten
-bundel.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

sport.

Lees een 
boek getipt 

door een 
klasgenoot.

Lees een 
boek met het 
onderwerp: 

school.

Lees een 
informatief 
boek over 

zoogdieren.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

insecten.

Lees een 
stripboek.

Lees een boek 
met als genre: 

sprookjes.

Lees een 
informatie- 

boek.

Lees een boek 
met als genre: 

spanning

Lees een boek 
getipt door 

iemand uit je 
familie.

Lees een boek 
met als genre: 

fantasie.

Lees een 
moppen

-boek.

VRIJE
KEUS!

Boekenbingo!

Boekenbingo

Juf-Stuff

http://www.juf-stuff.nl
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Boekensushi Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 2

http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/lezen/20151027%20-%20Werkvormen%20voor%20de%20

Boekenkring.pdf

Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 3Boekdaten

http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/lezen/20151027%20-%20Werkvormen%20voor%20de%20Boekenkring.pdf
http://bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/lezen/20151027%20-%20Werkvormen%20voor%20de%20Boekenkring.pdf
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Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 3 Gooi een verhaal Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 4Boekdaten
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Gekke poëzie Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 7

Tien dingen naar keus die je kunt doen 
met dingen uit je neus

Pak ze met een tangetje, 
leg ze op hun zij. 

Rol ze tot een slangetje,
gooi ze bij de klei.

Kneed ze, boetseer ze,
wrijf ze glad. 

Maak een vorm, een worm,
 of sla ze plat.

Plet ze op een postzegel 
en plak die op een kaart. 

Smeer ze op een boterham 
of druk ze in de taart.

Rol ze tot een bol, 
een kogel, een raket. 
Schiet ze op de kast, 

op het tapijt of het parket.

Week ze tot een papje, 
schmink ze op je vel.

Gebruik de rest 
als nagellak of gel.

Bak ze, braad ze, 
stoof ze in de pan. 

Geef ze aan de hond, 
of smul er zelf maar van.

Of stop ze, wring ze, prop ze … 
(dat is misschien de beste keus)

terug in je neus.                           

Frank Adam
Uit : Mijn mond eet graag spinazie maar ik niet (Querido, 2002)

Blauw

Het blauw van de hemel 
het blauw van de zee 

het blauw dat je uit kunt gieten.

Het blauw van de avond
het blauw van de beek

het blauw van vergeet-me-nieten.

Het blauw van de dichter
het blauw van de wind 

het blauw waar een kind van zingt.

Om zoveel blauw te willen vangen moet je wel sterven van verlangen !
                

Johanna Kruit
Uit : Hoeveel weegt blauw (Bakermat, 1996)

Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 7Gekke poëzie
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WWW.POM-Schema Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 8

Wie?

Waar?

Wat?

Probleem?

Oplossing

Mening?

Bijlage groep 5 & 6 - bij leskaart 8WWW.POM-Schema
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1.   Boekenbingo
2.  Boekverfilming
3.  Blinddaten
4.  Schrijver in de klas
5.  Voorstelling
6.  Beelddichten
7.  Poëzie
8.  Voorleeswedstrijd
9.  Mindmap
10.  Boek maken

Groep 7&8
Leskaarten|

/

1. Boekenbingo

/
Benodigdheden

  Boekenbingokaart (zie bijlage)

Lesactiviteit

Aan het begin van de Kinderboekenweek 
deelt de leerkracht aan alle kinderen de 
bingokaart uit. Deze kaart is er om de 
kinderen te motiveren om gevarieerd te 
lezen.

Het is de bedoeling dat de kinderen een 
bingo maken. Dit kan door een rij van 
vijf boeken te lezen. Dit kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal. Voor ieder boek 
vullen zij op de achterzijde de titel, auteur 
en aantal bladzijdes in. De leerkracht 
plaatst een handtekening als bevestiging 
dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. 
Wanneer de kinderen een bingo hebben 
schrijven zij nog even een hele korte 
evaluatie.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen 
  zijn gemotiveerd om 
  geavarieerd te lezen.
  Smaakbepaling



60 61

2. Boekverfilming 3. Blinddaten

/
Benodigdheden

  Kist met verschillende soorten boeken
  Boekenjurken 

Lesactiviteit

Stel een kist met verschillende soorten 
boeken samen en pak de boeken in. De 
leerlingen mogen een boek kiezen en 
uitpakken om te gaan lezen.
De leerkracht houdt een gesprek over 
‘eigen smaak’ als het gaat om boeken 
lezen.

• Hoe weet je dat je een boek wel of niet 
leuk vindt?

• Hoe doe je dat als je een boek moet 
lezen? (bv. in het voortgezet onderwijs)

|  Tijd: 35 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  wat hun smaak boeken 
  is.
  Smaakbepaling

/
Benodigdheden

  Film van een boek

Lesactiviteit

De leerkracht kiest een boek uit, leest 
het voor aan de kinderen en kijken 
vervolgens de boekverfilming.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen kennen 
  het verschil tussen 
  het boek en de 
  verfilming.
  Boek centraal

Suggesties
• Dummie de mummie
• Matilda
• Oorlogsgeheim
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4. Schrijver in de klas 5. Voorstelling

Lesactiviteit

Via het cultuurplein Noord-Veluwe wordt 
een voorstelling geregeld.

|

/
Benodigdheden

  ‘De Walnotenkraker’, Victor Kammeijer 
  Bastognekoeken

Lesactiviteit

“Schrijver in de klas”
Lezen en voorlezen van 
‘De Walnotenkraker’ van Victor Kammeijer 
(www.victorkammeijer.nl). 
Deze kinderboekenschrijver uit Hattem 
brengt een bezoek aan de klas en 
leest een stuk voor uit zijn boek. In 
het boek komen diverse thema’s aan 
de orde die te integreren zijn in de 
lessen: aardrijkskunde, filosofie en 
burgerschapskunde (besef van onderdeel 
zijn van groter geheel).

Samen vragen bedenken van te voren, 
wat wil je weten van de schrijver, deze 
vragen op kleine kaartjes van te voren 
verzamelen en de leerlingen laten stellen 
bijvoorbeeld hoe ziet een dag eruit van 
een schrijver, hoe tot boek gekomen? 
Andere boeken?

Extra: Laat leerlingen op YouTube 
zien wat je met bubbeltjesplastic kunt 
maken. Laat ze vervolgens een object 
maken van bubbeltjesplastic.

|  Tijd: 45 minuten.

 Doel: Kinderen 
  werken met het boek De 
  Walnotenkraker.
  Smaakbepaling
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6. Beelddichten 7. Poëzie

/
Benodigdheden

  1. ‘Leuk is raar’ bijlage óf 
  2. ‘Stel je voor’ bijlage
  Schrift/lijntjespapier
  Pen/potlood

Lesactiviteit

1. Maak met de klas een omgekeerde-
wereld-gedicht (zie bijlage). Vertrek 
van een regel die de kinderen zelf 
aanbrengen. Schrijf die op het bord 
en brainstorm dan verder. Elk kind 
kan bijvoorbeeld één zin bedenken. 
Vervolgens zet je de zinnen op het bord. 
Het geheel hoeft niet te rijmen. Rekening 
houdend met klank en ritme kan je wel 
de volgorde van de versregels met de 
kinderen bespreken. Welke volgorde past 
het best?

2. Schrijf op het bord de titel ‘Stel je voor’. 
De kinderen krijgen even de tijd om op 
papier de zin aan te vullen (en dus een 
variant te zoeken op ‘er zit een dropje in 
je oor’). 
Benadruk dat ze mogen kiezen wat ze 
schrijven, zolang het ritme goed zit.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een omgekeerde-wereld-
  gedicht maken.
  Poëzie

/
Benodigdheden

  1. ‘Anders’ (zie bijlage) óf
  2. ‘Over de giraffe etc.’ (zie bijlage)

Lesactiviteit

1. Maak van dit gedicht een poëzieposter. 
Eerst schrijven de kinderen de tekst 
op een groot blad over. Laat hen naar 
experimenteren met lettertype en 
-grootte, kleur, woordschikking enz. 
Daarna maken de kinderen een tekening 
of schilderij naast of rondom de tekst, of 
ze knippen prenten uit een tijdschrift en 
plakken die op het blad. Inspiratie kan je 
opdoen op de website van Stichting Plint.

Of:

2. De kinderen maken een figuurgedicht 
over een dier naar keuze.

|  Tijd: 60 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een beeldgedicht 
  maken.
  Poëzie
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8. Voorleeswedstrijd 9. Mindmap

/
Benodigdheden

  Groot wit vel
  Gekleurde stiften

Lesactiviteit

Hoe zit een boek in elkaar?
Hoe noemen we de onderdelen?
Maak groepjes van 2 of 3 leerlingen .

Maak samen een mindmap over wat er 
allemaal in een boek en jullie boek moet 
zitten:
• Pak er andere boeken bij en verzin zo 
veel mogelijk onderdelen die een boek 
moet bevatten.
• Maak dan een tweede mindmap waarbij 
je gaat ordenen, wat hoort bij elkaar, 
en wat niet: inhoud, paginanummering 
bijvoorbeeld bij elkaar.

Het gaat NOG NIET om het idee of 
waarover het boek zal gaan, dat komt in 
de opdracht hierna.

|  Tijd: 45 minuten

 Doel: Kinderen weten 
  hoe een boek in elkaar 
  zit.
  Boek centraal

/
Benodigdheden

  Aanmelden Nationale Voorleeswedstrijd

Lesactiviteit

Meld je aan voor de Nationale 
Voorleeswedstrijd en organiseer een 
voorronde in voorbereiding op de lokale 
finale.
De leerlingen mogen hun eigen favoriete 
boek kiezen en daaruit voorlezen 
(maximaal 5 min.). Een deskundige jury 
kiest de winnaar van school. Deze leerling 
vertegenwoordigt de school tijdens de 
lokale finale.

Anders: Organiseer een 
voorleeswedstrijd in je eigen klas. De 
winnaar mag in een andere klas (bijv. 
groep 1/2) voorlezen.

|  Tijd: Eigen inzicht.

 Doel: Kinderen kunnen  
  voorlezen.
  Boek centraal
  

Suggestie
http://www.schooltv.nl/video/hoe-maak-je-

een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-

binden/

http://www.schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-binden/
http://www.schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-binden/
http://www.schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-gebonden-boek-drukken-vouwen-en-binden/
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10. Boek maken Checklist groep 7-8

10 Literatuurlessen Checklist Totale aantal Aantekeningen

les 1
boekenbingo

les 2 
boekverfilming

les 3
blinddaten

les 4
schrijver in de klas

les 5
voorstelling

les 6
beelddichten

les 7
poëzie

les 8
voorstelling

les 9
mindmap

les 10
boek maken

Lesactiviteit

Welke tips haal je uit het filmpje, minimaal 
3 tips per persoon, schrijf met jouw 
groepje met elkaar met gekleurde stiften 
op het witte grote vel.

Manon Sikkel
Een boek schrijven
Maak een zine

maak ZELF een ZINE, kijk naar 
voorbeelden op internet en gebruik jouw 
ideeën en materialen, ook uit de vorige 
fase (zie bijlage).

|  Tijd: 120 minuten

 Doel: Kinderen kunnen
  een boek maken.
  Boek centraal

Wat nu?
Vouw een groot vel zoals hiernaast, en vul deze met jouw inhoud en wat je leerde over boeken:

http://www.schooltv.nl/video/hoe-schrijf-je-een- boek-tips-van-schrijfster-manon-sikkel/
http://www.schooltv.nl/video/een-boek-schrijven- hoe-gaat-dat/
https://www.youtube.com/watch?v=0CDy3Mf86JA
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Boekenbingo Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 1

Lees een boek 
met meer dan 
300 pagina’s.

Lees een 
boek dat zich 
afspeelt op 
een school.

Lees een 
biografie.

Lees een boek 
dat verfilmd is.

Lees een 
non-fictie 

boek.

Lees een boek 
met de letter 
X in de titel.

Lees een boek 
voor aan een 

kleuter.

Lees een boek 
getipt door 

iemand die 20 
jaar ouder is.

Lees een boek 
met als genre: 

detective.

Lees een 
boek dat 

een dier op 
de voorkant 

heeft.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

oorlog.

Lees een 
gedichten
-bundel.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

sport.

Lees een 
boek getipt 

door een 
klasgenoot.

Lees een 
boek met het 
onderwerp: 

school.

Lees een 
informatief 
boek over 

zoogdieren.

Lees een 
boek met als 
onderwerp: 

insecten.

Lees een 
stripboek.

Lees een boek 
dat begint met 

jouw eerste 
letter.

Lees een boek 
met als genre: 
science fiction.

Lees een boek 
dat een prijs 
gewonnen 

heeft.

Lees een boek 
getipt door 

iemand uit je 
familie.

Lees een boek 
met een getal 

in de titel.

Lees een 
moppen

-boek.

VRIJE
KEUS!

Boekenbingo!

Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 8 WWW.POM-Schema
Naam:

Boek 1:

Schrijver:
Handtekening:

Aantal blz:

Boek 3:

Schrijver:
Handtekening:

Aantal blz:

Boek 2:

Schrijver:
Handtekening:

Aantal blz:

Boek 4:

Schrijver:
Handtekening:

Aantal blz:

Boek 5:

Schrijver:
Handtekening:

Aantal blz:

Welk boek was het beste? Waarom? Welk cijfer geef je het boek?
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Beelddichten Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 6 Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 6Beelddichten

Anders

Jij bent heel anders dan ik. 
Je haar is kroezig en je huid is bruiner. 

Je ogen zijn diep en donker. 
In je armen en benen zit elastiek.

Jij viert feest op andere dagen. 
Het eten bij jou thuis ruikt vreemd. 

De muziek die je draait klinkt naar woestijn. 
Je houdt van fellere kleuren.

Maar als je lacht, ben je net zo blij als ik. 
Jouw god is vast dezelfde als de mijne, 

Ook al heeft hij een andere naam.
Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou, 

Ook al zijn we allebei anders. 
Tussen ons ligt een wereld van verschil. 

Maar om elkaar te begrijpen 
Hebben we aan een half woord genoeg.       

Kolet Janssen
Uit : Uit het blote hoofd. Gedachten voor liefs en leed (Lannoo, 2004)

Over de giraffe etc.

Jan de Bas
Uit : Nijlpaard in onzichtbaar Egypte (Merweboek, 2003)



74 75

Zelf een mini boek Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 10 Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 10Mini boek vouwen
Na het verzamelen van de TIPS om tot een idee voor een boek te komen, overleg je met 
elkaar en ieder van jullie gaat een van die tips uitvoeren en jullie komen de dag erna 
ieder met 3 ideeën die je op het witte vel weer in een andere kleur erbij zet.

Hoe komen ideeën? Door juist iets heel anders te DOEN dan normaal, of in je dromen: 
fiets een andere route naar school, ontbijt iets anders dan normaal, doe andere kleren 
aan, praat eens met een ander iemand etc.

Kies ieder 1 idee, en werk dit op een nieuw vel ieder voor zichzelf uit, denk aan het lijstje 
van Jaques Vriens:
• Wie is de hoofdpersoon
• Wat heeft hij/zij aan
• Waar slaapt hij/zij
• Welk haar heeft hij/zij
• Beschrijf je gevoelens
Zoek vergelijkingen, bijvoorbeeld als je de rivier ziet stromen waar denk je aan, waar 
gaat het water heen, hoe loopt het.
Associaties, spring van het ene naar het andere idee
Plaats verschillende dingen bij elkaar die niet bij elkaar passen
Schrijven en schrappen op papier of op de computer, niet bezig zijn met spelling, wel 
met je idee, dit weer loslaten en weer verder gaan, 

Je overlegt:
• soort boek, genre? Wat is jouw favoriet van de blind date
• voor wie? Doelgroep?
• illustraties: schetsen, 5 schetsen per onderwerp (voorbeelden bekijken in andere 
boeken) 
• kleur, lettertype (sfeer van elk lettertype, wat wil je uitstralen)
• formaat
• verschillende papiersoorten, vergelijk ze bij de boeken die je ziet
• paginanummering
• hoofdstukken en alinea’s
• titel boek en titels hoofdstukken
• inhoudsopgave
• nawoord
• bronvermelding
• flap- en achterkanttekst

Overleg met elkaar: welk idee werk je uit en maak ieder een of twee hoofdstukken en 
zet het boek verder in elkaar.  Op welke plekken wil je illustraties, en hoe? Bladvullend, 
of tussen de tekst door? Bekijk voorbeelden uit andere boeken. 

Eind; controle, meelezer vragen, nu let je wel op spelling.

Zet je boek in elkaar, print het uit en laat je boek aan de anderen lezen.
Maak een overzichtstentoonstelling van de boeken en nodig ouders uit en mensen van 
de bibliotheek. Mogelijkheid tot expositie in de bibliotheek?

https://www.google.nl/search?q=stap+voor+stap+klein+mini+boek+maken&client=firefox-b&sa=X&biw=14
40&bih=747&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiH6JyBtr7NAhUEuhQKHXA5DYQQsAQIIg#imgr
c=3J1viD8NJhCrCM%3A

https://www.google.nl/search?q=stap+voor+stap+klein+mini+boek+maken&client=firefox-b&sa=X&biw=1440&b
https://www.google.nl/search?q=stap+voor+stap+klein+mini+boek+maken&client=firefox-b&sa=X&biw=1440&b
https://www.google.nl/search?q=stap+voor+stap+klein+mini+boek+maken&client=firefox-b&sa=X&biw=1440&b
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Poëzie Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 7

Leuk is raar

Vuur is koud en kleddernat, 
de zee is lekker droog, 

de ballon die stijgt omlaag 
en de baksteen valt omhoog. 

De lucht is lekker groen, 
en het gras toevallig blauw, 
de kat die blaft de hele dag 

en de hond die zegt : ‘Miauw’.

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai, 
Keer het om, geef de boel een draai. 

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai, 
Aap niet na, je bent geen papagaai.

De zon is lekker vierkant, 
de ruit toevallig rond, 

met koorts dan ben je beter 
en ziek zijn is gezond. 
Links is lekker rechts

en hier toevallig daar. 
Ik word morgen tachtig 
en mijn oma zeven jaar.

Wie steelt krijgt een beloning, 
wie weggeeft is een dief. 

Voor braaf zijn krijg je strafwerk 
en klieren dat is lief. 

Achmed komt uit Holland en 
Johan is een Turk. 

Mijn moeder is een kerel
en mijn vader draagt een jurk.   

Koos Meinderts en Harry Jekkers
Uit : De kinderverslinder (Ploegsma, 1993)

Bijlage groep 7 & 8 - bij leskaart 8 Poëzie

Stel je voor

Stel je voor. 
Er valt een dropje uit je oor.

Het valt op de grond.
Hup in je mond.

Je slikt het dropje door. 
En het komt weer uit je oor.

Stel je voor. 
Stel je voor. 

En dat gaat zo maar door. 
En door. 
En door.

Van je oor in je mond. 
Van je mond in je oor. 
Van je oor in je mond.

Tot het je neus uit komt.

Erik van Os
Uit : Er loopt een liedje door de lucht (Zwijsen, 1995)
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4. Draaiboek Kinderboekenweek 5. Leesconsulent en bibliotheek

Opening

Op de eerste woensdag van de Kinderboekenweek houden we een gezamenlijke 

opening. We zingen liedjes passend bij het thema en het onderwerp boeken. Enkele 

leerkrachten voeren een act uit binnen het thema en elke groep krijgt tot slot een boek 

cadeau dat in de klas kan worden voorgelezen.

Verrassingslezen

Elke leerkracht legt iedere dag plotseling de les stil om vervolgens 10 minuten voor te 

lezen, waarna de les weer verder gaat. Dit voorlezen mag ook door een gast worden 

gedaan, bijvoorbeeld een ouder of grootouder. De leerkracht regelt dit zelf.

Voorstelling/schrijver in de klas

De groepen 1 t/m 6 bezoeken een voorstelling n.a.v. de Kinderboekenweek. De 

groepen 7 en 8 krijgen het ene jaar een schrijver in de klas, het andere jaar bezoeken zij 

een voorstelling.

Boekenruilbeurs

De kinderen kunnen boeken inleveren die ze willen ruilen. Ze krijgen voor elk boek een 

bonnetje. Hiermee kunnen ze tijdens de ruilbeurs voor elk bonnetje een boek uitzoeken.

Gezamenlijke afsluiting

Elke groep presenteert iets van de Kinderboekenweek. Dit kan een lied zijn, een mooi 

gedicht, een stukje voorlezen etc.

De benodigdheden en boeken voor de leerlijn literatuur zijn te boeken bij Cultuurplein 

Noord Veluwe. Het Cultuurplein betrekt vervolgens de bibliotheek Noord Veluwe voor 

het leveren van de boekenpaketten. Er zijn verschillende boekenpaketten te boeken, 

met verschillende prijzen en mogelijkheden.

Sommige bij de leskaarten genoemde boeken zijn ook te vervangen door alternatieve 

boeken, zie hiervoor de bijlage.

Toegevoegde waarde leesconsulent

De leesconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek in de basisschool, 

ondersteunt het team, adviseert kinderen en is de spil rond leesbevordering en collectie 

in de school. De leesconsulent heeft grote affiniteit met onderwijs, leesbevordering 

en kinderen. Kortom dit is een vakleerkracht binnen de school op het gebied van de 

leesbevordering. De inzet van de leesconsulent vormt een belangrijk onderdeel van de 

Bibliotheek op School, een samenwerking tussen basisschool en bibliotheek.

De leesconsulent kan de activiteiten behorend bij de Leerlijn Literatuur uitvoeren of het 

team ondersteunen bij de uitvoering ervan. Voor meer informatie over het inzetten van 

de leesconsulent en de Bibliotheek op School kunt u contact opnemen met Karin Wolf, 

Educatiespecialist bij de Bibliotheek Noord-Veluwe

06-12160725  •  kwolf@bibliotheeknoordveluwe.nl

mailto:kwolf@bibliotheeknoordveluwe.nl

