praktijk
Kinderboekenweek
Leesbevordering en boekpromotie, daar moet
het in de Kinderboekenweek om gaan. Voorlezen,
zelf lezen, lezen stimuleren, praten over boeken
en het enthousiasme over boeken delen.

B

oeken onder de aandacht
brengen bij lezers is één
van de hoofdtaken van
de Stichting Collectieve
Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB), die
de Kinderboekenweek organiseert.
Tijdens de Kinderboekenweek,
die dit jaar wordt gehouden van 2
tot 13 oktober 2019, moet het dus
gaan om kinderboeken en lees
beleving. Aan te raden is om tijdens
deze belangrijke week, of eigenlijk
tien dagen, niet te veel aandacht te
besteden aan activiteiten zoals het
zingen en dansen van een lied of
knutselactiviteiten die niets met
boeken te maken hebben. Een
creatieve verwerkingsvorm ná het
lezen van een boek is wel een goede
activiteit en een mooie aanleiding
om over het boek in gesprek te
gaan. Enkel een opdracht om bij
voorbeeld een nieuw voertuig te
ontwerpen, omdat dit het thema van

de Kinderboekenweek is, zal het
lezen niet bevorderen. Gebruik de
week waarvoor die ooit is bedacht:
om het lezen van kinderboeken
extra te promoten.
REIS MEE!
De activiteiten kunnen natuurlijk
wel rondom het thema plaatsvinden
en creatief zijn, áls het maar om
lezen en kinderboeken gaat. Dit jaar
staan voertuigen centraal bij het
thema ‘Reis mee!’ Een mooi thema
om met een aantal opdrachten aan
de slag te gaan.
In het boek De droomreis van neef
Karel (De Haas, Van den Hurk, &
Vermeltfoor, 2019) doet Karel alsof
hij op wereldreis gaat. Hij verstopt
zich echter op zolder met een koffer
vol schrijfspullen en zijn postzegel
verzameling uit verre landen. Vanaf
de zolder schrijft hij brieven aan
de thuisblijvers over de spannende
avonturen die hij beleeft tijdens zijn
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zogenaamde wereldreis. Op de
schutbladen van dit prentenboek
zijn de postzegels uit de verzameling
van Karel te zien. Het boek is eigen
lijk voor kleuters bedoeld, maar voor
deze opdracht ook prima in te zetten
in groep 3 of 4 om voor te lezen.
Erg bijzonder aan het boek is dat er
een app met augmented reality bij
is gemaakt. Hier kunnen leerlingen
naar het voorleesverhaal luisteren
en komen de tekeningen tot leven
in beeld en geluid.
Bij deze opdrachten lees je
De droomreis van neef Karel én
een ander zelfgekozen boek voor.
Het andere boek hoeft niet per se
over reizen of voertuigen te gaan.
Je kunt de opdracht eventueel
moeilijker maken door het tweede
boek niet voor te lezen, maar iedere
leerling zelfstandig een boek te
laten lezen.
Lees verder op pagina 28
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KOPIEER
BLAD 1

Brief schrijven
Stel dat de hoofdpersoon van jouw gelezen boek zogenaamd op wereldreis
zou gaan. Wat zou hij dan zeggen dat hij zou beleven?

Wie zijn de thuisblijvers aan wie hij een brief zou schrijven?

Schrijf een brief van de hoofdpersoon aan de thuisblijvers:
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KOPIEER
BLAD 2

Postzegel maken
Ontwerp hieronder een postzegel met een voorwerp of persoon waar het
gelezen boek mee te maken heeft.
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Karel gaat op wereldreis en
dat levert wilde avonturen op

brief laten schrijven vanuit de zoge
naamde plek van de hoofdpersoon
aan de thuisblijvers.
POSTZEGEL ONTWERPEN
Een ander idee is een postzegel
ontwerpen met een voorwerp of
persoon waar het andere boek mee
te maken heeft (zie kopieerblad 2
op pagina 27). Kijk voor voorbeel
den van postzegels op de schut
bladen van De droomreis van neef
Karel. Naast deze twee kopieer
bladen kun je ook onderstaande
drie ideeën voor leesbevordering
in de Kinderboekenweek inzetten.
© ZWIJSEN
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Vervolg van pagina 25
Over het andere zelfgekozen boek
ga je met je leerlingen in gesprek,
waarbij je een vergelijking maakt
met De droomreis van neef Karel.
Je stelt hierbij een aantal vragen,
die de kinderen ook kunnen beant
woorden op kopieerblad 1 (zie
pagina 26). Stel dat de hoofdper
soon van jouw boek zogenaamd op
wereldreis zou gaan. Wat zou hij dan
zeggen dat hij zou beleven? Wie zijn
de thuisblijvers aan wie hij een brief
zou schrijven? Ook hier kun je weer
differentiëren. Als de leerlingen al
kunnen schrijven, dan kun je ze een

Voorbeeldvragen
Voorbeelden van vragen om in
de zevenaar te beantwoorden
(Walta, 2014):
• Over wie gaat het verhaal?
• Waar waren ze?
• Wat was er aan de hand?
• Wat deed een personage
uit het boek?
• Wat zei een personage uit
het boek?

1. Laat de leerlingen naar aanleiding van een gezamenlijk gelezen
of zelfgelezen boek een affiche
ontwerpen van een zogenaamd
reisbureau. Dit kan reclame zijn
voor een stad of land welke voor
komt in het gelezen boek, maar je
kunt ook een reis maken in de tijd.
2. Zelf een boek maken,
is volgens Chambers (2012)
de beste manier om te ontdekken
hoe het maken ervan werkt.
Er is volgens hem een nauwe relatie
tussen schrijven en lezen, want
beide vereisen creativiteit en inter
pretatie. Je kunt leerlingen een
geschreven boek laten maken
rondom reizen of voertuigen, maar
als leerlingen nog niet kunnen
schrijven, kan dit ook een boek met
alleen tekeningen worden. Ze kun
nen het verhaal dan erbij vertellen.
3. Walta (2014) noemt in Open
boek dat enkele dichtvormen zeer
geschikt zijn om het verhaal van
een prentenboek in te verwerken.
Naast dat dit een leuke verwerkings
vorm is, zorgt het gedichtje er ook
voor dat de leerlingen de kern van
het verhaal uit het prentenboek
beter begrijpen. Een gedichtje uit
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het hoofd leren, is daarnaast een
uitstekende geheugentraining, zo
stelde professor ontwikkelings- en
onderwijspsychologie Wim van den
Broeck in juli 2019 op Twitter.
Daarnaast is dit volgens hem prima
voor de fonologische ontwikkeling
en vooral leuk en goed om de liefde
voor taal bij te brengen. Jos Walta,
leesbevorderaar en eigenaar van
kinderboekwinkel De Boekenberg,
noemt dat je als leerkracht het
gedicht zelf kunt maken of samen
met de leerlingen. Oudere leer
lingen zouden dit ook zelf kunnen
maken. Walta noemt een elfje,
rondeel of zevenaar als voorbeel
den. Meer ideeën voor dichtvormen
zijn online te vinden (zie www.
mijmerenoppapier.wordpress.com/
schrijfvormen). Bij het maken van
de zevenaar stel je vijf vragen over
het verhaal aan de leerlingen
(zie het kader ‘Voorbeeldvragen’).
De antwoorden op de vijf vragen
schrijf je in mooie zinnen willekeurig
door elkaar op. Het antwoord van
regel 2 wordt herhaald bij regel 6.
Het antwoord van regel 3 wordt
herhaald bij regel 7.

Voorbeeldzevenaars en de
literatuurlijst zijn te vinden
op: www.jsw.nl/artikelen

LEONTINE LE BLANC
(info@leesadvies.nl) is eigenaar van
Leesadvies. En werkt in het speciaal
basisonderwijs als remedial teacher
en coördinator van het lees- en
spellingonderwijs
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V

oor begrijpend lezen maken wij op onze
school gebruik van de aanpak Close
Reading. De leerkracht leest samen met
de kinderen drie keer de tekst om deze te
verdiepen en de essentie van de tekst te
duiden. Dit keer had ik gekozen voor een tekst over de
Middeleeuwen. In de tekst stonden citaten en oubollig
taalgebruik. Prachtig om over door te praten en de
betekenis van ouderwetse woorden te duiden. Een
‘oplettende’ lezer stak zijn vinger op: ‘Meester. Er staat
een spelfout in de tekst. Er staat “mijnheer” in plaats van
“meneer”. Moeten we dat niet aan de schrijver laten
weten?’ Toen ik hem vroeg naar synoniemen te zoeken
voor het woord ‘meneer’ ontdekte hij de betekenis van
‘mijnheer’. ‘Best leerzaam, meester, die oude teksten.’
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Kees Jonker
Ook een ‘Je maakt wat mee!’ insturen? Mail maximaal
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus
1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060,
2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot
de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik
van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie
www.auteursrechtenonderwijs.nl.
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