praktijk
Leesbevordering
Kinderen die elkaar enthousiast maken voor boeken.
Dat klinkt als een ideale situatie en dat is het ook! Als
leerkracht kun je het uitwisselen van leeservaringen
stimuleren. Met diverse werkvormen kun jij hier direct
in jouw klas mee aan de slag!

D

e leesmotivatie en het
leesplezier onder kinde
ren daalt. We lezen en
horen het als onderwijs
professional overal.
Maar wie kunnen er nou beter
zorgen voor leesbevordering dan
jouw leerlingen zelf? Ik kan mij nog
herinneren dat er op mijn basis
school als kind een boekenserie
ineens heel populair werd na een
enthousiaste boekbespreking van
een klasgenoot. PowerPoint bestond
toen nog niet. Het was gewoon een
enthousiast verhaal over het boek
zonder toeters en bellen.
BOEKBESPREKING
Kinderboekenschrijver Vriens (2022)
pleitte in De Volkskrant om de boek
bespreking weer terug te brengen in
de klas en er niet te veel theater van
maken. Er moet voor gezorgd wor
den dat de boekbespreking weer
wordt waarvoor deze is bedoeld:
elkaar enthousiast maken voor een
boek, ervaren hoe het is om iets te

vertellen voor een groep en natuur
lijk het bevorderen van het leesple
zier. Ik ben het helemaal met Vriens
eens. Daarnaast zijn er nog veel
meer goede ideeën om leerlingen
zelf voor leesbevordering te laten
zorgen. Dat dit goed werkt, blijkt uit
diverse onderzoeken. Stichting
Lezen (2021) stelt in Leesmotivatie
onder de loep dat uit leesonderzoek
blijkt dat ouders, leerkrachten én
vrienden die leesbevorderend
gedrag vertonen, een gunstig effect
hebben op de leesmotivatie. Met
leesbevorderend gedrag verstaan zij
praten over boeken, het aanraden
van boeken, zelf boeken lezen en
het goedkeuren van boeken.
MOND–OP–MONDRECLAME
De schrijver en leesbevorderings
expert Chambers (2012) stelt ook
dat uit onderzoek blijkt dat mond–
tot–mondreclame buitengewoon
effectief is. Mensen kiezen bij
voorkeur het boek waarover ze hun
vrienden hebben horen praten.
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Het toont volgens Chambers aan
dat het uitwisselen van leeservaring
een goede tijdsbesteding is. Wat is
het toch mooi wanneer leerlingen
hun enthousiasme over hun boek
overbrengen op de rest van de klas.
Door deze beleving enthousiast over
te brengen op een andere leerling,
kan deze aangezet worden om dit
boek ook te gaan lezen. Samen
praten over boeken werkt stimule
rend voor de leesmotivatie. Met
verschillende werkvormen kunnen
jouw leerlingen diverse boeken
onder de aandacht brengen van hun
klasgenoten en reclame maken om
de boeken te gaan lezen.
Op de kopieerbladen (pp. 26–27)
vind je diverse werkvormen voor
leerlingen om hun persoonlijke
leesbeleving op een creatieve
manier te verwerken en te delen
met hun klasgenoten.
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Maak een vlog over jouw boek. Dit is een
filmpje waarin je kort vertelt waar het boek
over gaat (verklap niet te veel spannende
details). Vertel ook wat jouw boek zo leuk of
mooi maakt en waarom andere kinderen dit
boek dus ook moeten gaan lezen.
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Betoog

Brief of
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Brief of kaartje a
an de
auteur of illustra
tor
Schrijf een brie
f of

kaartje aan de au
ver) of illustrato
teur (schrij
r (tekenaar). Wat
zou je hem/
haar willen verte
llen of vragen?
Misschien kun
je jouw brief of
kaartje echt vers
turen naar de
auteur of illustra
tor via de post
of e–mail. Mis
schien kan dit via
de uitgever (bed
rijf dat zorgt
voor de druk en
verkoop van de
boeken).

Strip
Beelden zeggen meer dan woorden.
Maak een stripverhaal over jouw boek
of over een fragment uit jouw boek.
Denk goed na over hoe de persona
ges en de omgeving eruit zullen zien.
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leesbevorderingsmuur. Hier kunnen
dan de verwerkingsvormen komen
te hangen. Zo creëer je je eigen
muur met boekpromotie zoals een
affiche, nieuwe boekomslag of een
strip over een boek. Als leerkracht
kun je daarnaast natuurlijk veel
inzetten op boekpromotie door veel
voor te lezen en leerlingen kennis te
laten maken met diverse boeken en
ze hier enthousiast voor te maken.
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar
lees iedere dag voor! ‘Lezers ma
ken lezers’, zegt Chambers niet
voor niets.
De beste boekpromotie vindt plaats door
mond–tot–mondreclame door de leerlingen
zelf

Vervolg van pagina 25
Je kunt de kaartjes op stevig papier
kopiëren en in een bakje in de klas
neerzetten. Als leerlingen een boek
uit hebben gelezen, kunnen ze in het
bakje zoeken naar een werkvorm die
ze leuk en geschikt vinden om mee
aan de slag te gaan.
Je kunt zo nodig samen met de
leerling op zoek gaan naar de ver
werkingsvorm die het beste bij de
leerling en/of het gelezen boek
past. Begeleid waar nodig en waar
mogelijk.
Leerlingen kunnen eventueel ook in
een groepje aan de slag met een
verwerkingsvorm als zij hetzelfde
boek hebben gelezen.
Zorg ervoor dat je zelf als leerkracht
ook voldoende kennis van jeugd
boeken hebt. Zo kun jij ook jouw
leerlingen enthousiast maken voor
boeken. Je kunt je leerlingen dan
ook uitdagen om iets verder te gaan
dan alleen te verwerken waar het
boek over gaat en wie erin voor
komen. Vraag bijvoorbeeld ook eens
om te benoemen wat er nou voor
gezorgd heeft dat ze het verhaal zo
spannend of mooi vinden.

GEDACHTEN VERWOORDEN
De verwerkingsvormen zijn bedoeld
om leerlingen te leren om hun
gedachten en ervaring over een
boek onder woorden te brengen
én natuurlijk als mond–tot–mond
reclame voor andere leerlingen.
De verwerkingsvormen zijn absoluut
niet bedoeld als overhoring of om
kennis over een boek te toetsen.
Dat mag nooit het doel zijn. Het doel
moet altijd het delen van een lees
ervaring en leesbevordering zijn.
We willen te weten komen wat het
boek voor de leerling heeft bete
kend en we willen zorgen dat andere
leerlingen het boek ook gaan lezen.
PRESENTEREN AAN DE KLAS
Als een leerling een verwerkings
vorm gedaan heeft, is het goed om
deze te presenteren aan de klas.
Dat hoeft niet groots en met veel
voorbereiding, maar gewoon spon
taan vertellen over het boek dat is
gelezen en de verwerkingsvorm die
daarna is gedaan, is voldoende.
Misschien kun je ruimte vrijmaken
in je klas voor een
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BIJ ETEN EN DRINKEN
Hoe makkelijk is het om een filmpje
op te zetten tijdens het eten en
drinken? Maar besteed alsjeblieft
iedere dag ook tijd aan voorlezen!
Wissel hierbij af in genres. Van
poëzie en voorleesbundels tot
weetjesboeken en moppenboeken.
Zo kunnen jouw leerlingen proeven
aan de verschillende smaken van
boekgenres door ze mee te nemen
in de boeken die jij voorleest en
adviseert aan jouw leerlingen.
De beste boekpromotie vindt echter
plaats door mond–tot–mondreclame
door de leerlingen zelf. Zo kun jij er
samen met jouw leerlingen voor
zorgen dat er veel boeken gelezen
gaan worden!
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