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Boekenproeverij in de klas 
Vanwege het coronavirus lijkt het moeilijk om klassen te ontvangen in de bibliotheek. Ook naar de 

school komen is niet evident. Daarom willen we als bibliotheek een alternatief voorzien voor 

leerkrachten. Dit alternatief kan toegepast worden door leerlingen individueel thuis, of klassikaal op 

school. Als bibliotheek vinden we het belangrijk dat lezen hoog op de agenda blijft staan, dus we 

willen leerlingen blijven stimuleren om een goed boek te kiezen. Om leerkrachten bij dit proces te 

ondersteunen, willen we als bibliotheek de optie bieden om de boeken die gekozen worden, samen 

te voegen in een pakket en op school bezorgen. Zo krijgen de leerlingen zeker leesvoer 

voorgeschoteld. 

Het leerpad duurt gemiddeld 45-50 min. 

Onderwerp 

Hoe kies ik een goed boek dat bij mij past? 

Doelen 

Algemene doelen 

De leerling ontwikkelt een eigen leesprofiel: Wat vind ik goed aan een boek? Waarom zou ik het 

lezen? 

De leerling kiest een boek dat hij/zij graag zou lezen. 

De leerling ontdekt de verschillende genres en de diversiteit aan boeken via de leeslijsten van de 

bibliotheek. 

De leerling werkt met de catalogus van de bibliotheek. 

De leerling leest het boek en reflecteert hierover. 

Benodigdheden 

• Leeslijsten van de bibliotheek digitaal of op papier 

• Internet en een computer/laptop 

• Kladblaadje 

Uitwerking  

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met het leerpad. Het leerpad kan afgewisseld worden door 

klasgesprekken over de boeken die ze tegenkomen. Voor meer toelichting per onderdeel van het 

leerpad: zie tips voor de leerkracht. 
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Eerste graad: 
https://forms.gle/iDxycBcAgzgCzz8m8  

Tweede graad: 
https://forms.gle/YDibbmvih3ubJATg6 .  

Derde graad:  
https://forms.gle/awgc33YcpfrRfccX7  

Stap 1: De boekenwereld verkennen 
Je krijgt van je leerkracht de opdracht om een boek te lezen. Je weet niet onmiddellijk welk boek je 

graag zou lezen. Vandaag helpen we jou met de zoektocht naar een boek dat op je lijf geschreven is.  

1. Cover en achterflap 
Aan de hand van enkele vragen ontdekken de leerlingen wat zij aantrekkelijk vinden in een cover. Het 

belang van de achterflap wordt benadrukt.  

2. Het uiterlijk en innerlijk van een boek 
- De dikte van een boek wordt besproken.  

- Staan er tekeningen of foto’s in een boek? 

- Wat vinden de leerlingen belangrijk bij de bladspiegel: de hoeveelheid tekst, het lettertype 

en de witruimte? 

3. Genres 
Verschillende genres en onderwerpen worden toegelicht. Per genre en onderwerp krijgen de 

leerlingen ook persoonlijke boekentips.  

Stap 2: Hoe vind ik boekentips 
Je kan leuke boekentips vinden op verschillende manieren. De bibliotheek maakt gebruik van de 

catalogus, de leeslijsten en de boekenzoeker. Zoek aan de hand van deze 3 pistes leuke boeken uit. 

De catalogus www.brugge.bibliotheek.be 
Maak gebruik van de verschillende filters om een boek te vinden op jouw 
maat. 
 

De leeslijsten Maak gebruik van de papieren leeslijst of gebruik de digitale versie: 
https://brugge.bibliotheek.be/leeslijsten?theme=66 
 

De boekenzoeker De boekenzoeker van Iedereen Leest is een handig middeltje om goede 
boekentips te ontdekken: 
www.boekenzoeker.be  

  

https://forms.gle/iDxycBcAgzgCzz8m8
https://forms.gle/YDibbmvih3ubJATg6
https://forms.gle/awgc33YcpfrRfccX7
http://www.brugge.bibliotheek.be/
https://brugge.bibliotheek.be/leeslijsten?theme=66
http://www.boekenzoeker.be/
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Stap 3: Een boek kiezen. 
Vragen over hoofdpersonage, genre en onderwerp. 

Kies nu 3 boeken voor jezelf die je graag zou lezen voor je boekbespreking. 

 Titel Auteur 

1.   

2.   

3.   

Na verwerking en evaluatie 

Stap 4: De boekbespreking en nabespreking 
Een boekbespreking kan zich focussen op verschillende soorten verwerkingen: een creatieve 

verwerking, een evaluatie (wat vond ik van het boek?), of een boekpromotie (het boek aanraden aan 

klasgenoten).  

Persoonlijke verwerking van een boek 
Zoek antwoorden op de volgende vragen: 

- Bibliografie 

Titel  

Auteur  

Genre indien van toepassing  

Uitgeverij  

Jaar van uitgave  

Aantal pagina’s  

- Wie is het hoofdpersonage? Wat heb je gemeenschappelijk met het hoofdpersonage? 

- Waar speelt het boek zich af? 

- Wanneer speelt het boek zich af? 

- Wat vond ik van het boek? 

- Waarom zou ik dit boek al dan niet aanraden aan een klasgenoot? 

Creatieve boekverwerkingen 
- Maak een nieuwe cover en bedenk een nieuwe titel. (tip: gebruik PicCollage of Canva) 

- Een idee ontwerpen voor een vervolgverhaal. 

- Het verhaal verwerken in een Powerpointpresentatie of een Puppetvideo. 

- Schrijf een brief naar de auteur van het boek met een suggestie hoe het verhaal nog beter 

kan.  

- Maak een tijdlijn voor de belangrijkste onderdelen van je boek. Versier deze met tekeningen. 

- Vertel met een stop-motionfilmpje een belangrijke gebeurtenis uit het boek. (tip: Stop 

Motion Studio) 

- Maak een strip. (tip: gebruik Bookcreator for iPad) 

- Maak een animatiefilmpje over jouw boek. (tip: Powtoon) 
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Boekpromotie 
- Een filmpje maken waarin je het boek op een originele manier aanraadt aan je klasgenoten. 

- Ontwerp een poster voor de verfilming van je boek. (tip: gebruik PicCollage of Canva) 

- Maak een podcast of een vlog over je boek. 

- Laat leerlingen hun boek presenteren aan elkaar in de klas of via videocall aan de hand van 

foto’s en een voorwerp. 

Tips voor de leerkracht. 

Indien je deze les klassikaal wil aanbieden, kan je tussen elke stap in gesprek gaan met de 

leerlingen. Ook een klasgesprek achteraf over de keuzes van de leerlingen is zeer waardevol. 

Stap 1:  

- Bespreek met de leerlingen dat ze best een boek kiezen waarvan de inhoud hen interesseert. 

Dit zal veel vlotter lezen.  

- Bespreek enkele genres. 

- Benadruk het belang van de opbouw van een boek: de lengte van de zinnen, de bladspiegel, 

het lettertype ten opzichte van de dikte. 

Stap 2: 

- Bezorg de papieren versie van de leeslijsten aan de leerlingen. Het is handiger om in de 

folder te kunnen bladeren. 

- Geef wat achtergrondinformatie over boekenprijzen 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_literatuurprijzen#Belgische_literatuurprijzen, 

https://www.langzullenwelezen.be/) en de Kinder- en Jeugdjury (www.kjv.be). 

Stap 3: 

- Laat leerlingen een top 3 maken met boeken die ze graag zouden lezen voor hun 

boekbespreking. Bezorg deze top 3’s aan de bibliotheek via bibenschool.so@brugge.be . De 

medewerkers van de bibliotheek stellen op basis hiervan een boekenpakket samen dat je kan 

laten leveren op school. Zo kunnen alle leerlingen makkelijk aan hun favoriete boeken 

geraken in deze coronatijden.  

- Maak als leerkracht ook een top 3 met boeken en voeg deze toe aan de lijst. Zo kan je 

leerlingen meer motiveren, door samen te lezen.  

Stap 4:  

- Leerlingen kunnen op verschillende manieren aan de slag met een boekbespreking. Als je 

kiest voor een boekpromotie, dan kan je als leerkracht zelf ook een boekpromotie maken 

over je favoriete boek. Onder het motto: zien lezen, doet lezen. 

- Geef leerlingen elke week 15 minuten de tijd om te lezen tijdens de lesuren. Kwartierlezen 

werkt niet alleen motiverend in de lagere school, maar ook in het secundair onderwijs.  

- Laat leerlingen een foto delen van het boek dat ze kozen om zo tips te geven aan elkaar. 

Eventueel mogen deze foto’s doorgestuurd worden naar de bibliotheek. Dan delen wij ze 

met andere leners. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_literatuurprijzen#Belgische_literatuurprijzen
https://www.langzullenwelezen.be/
http://www.kjv.be/
mailto:bibenschool.so@brugge.be

