LES 1.
BOEKENPOSTERS
Een boekpresentatie op papier, die er ook
nog eens superleuk uitziet. Leerlingen
kijken met een frisse blik naar het boek
dat ze hebben gelezen. In deze les komen
de kerndoelen 2, 7, 8, 9, 54 en 55 voor
Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie in
het primair onderwijs aan bod.

INTRODUCTIE
Welke poster maakt het meest nieuws
gierig? Alles wat nodig is om andere
lezers enthousiast te maken komt op de
boekenposter.

1 BOEKEN KIEZEN/LEZEN
A. Verdeel de klas in groepjes van 3 of
4 leerlingen. Kunnen ze gezamenlijk
beslissen welk boek ze als groep gaan
bespreken?
B. De leerlingen (her)lezen het boek dat ze
gezamenlijk gekozen hebben.
Of
A. Laat de leerling het boek kiezen waar hij
of zij de afgelopen tijd het meest enthousi
ast over was.

2 MATERIAAL VERZAMELEN
Met behulp van de checklist bij deze les
verzamelen de leerlingen zinnen, illustra
ties, fragmenten, leeservaringen en nog
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verzameld rondom hun boek? Dan kun
nen ze aan de slag met knippen, plakken,
schuiven, tekenen en nog veel meer. Tot ze
een poster hebben samengesteld waar ze
tevreden over zijn.

4 VERKIEZINGEN
Hang de posters op in de klas*. Vraag elk
groepje om kort te vertellen waar ze aan
gewerkt hebben, welke uitdagingen ze
tegenkwamen, welke keuzes ze hebben
gemaakt, etc.
Bekijk samen alle posters aan de muur.
Vraag aan de leerlingen: Bij welke poster
krijg je het meeste zin om het boek te gaan
lezen? Hoe komt dat?

veel meer.

3 POSTERS MAKEN
Hebben de leerlingen genoeg materiaal

* Als uw leerlingen thuis aan het werk zijn, kunnen ze
thuis een tentoonstelling maken, eventueel sturen alle
leerlingen een foto van hun poster naar de leraar.

CHECKLIST BIJ LES 1

GEEF ANTWOORD OP DE VRAGEN EN
MAAK DE MOOISTE BOEKPOSTER.
Teken, schrijf, kalligrafeer, stempel, print, knip,
plak, fotografeer, en schuif net zo lang tot je een
poster hebt gemaakt waar je trots op bent. De
poster maakt iedereen enthousiast voor het door
jullie gekozen boek!

CHECKL

Schrijf een belangrijk fragment uit het boek over. Ongeveer
10 zinnen. Schrijf erbij op welke bladzijde dit fragment staat.

IST

Schrijf de eerste zin van het boek zo chique mogelijk op.
Blurbs: Schrijf in enkele korte zinnen over jullie leeservaringen
bij dit boek.
Waar heb je het boek gelezen? Is dat een fijne plek om te lezen?
Waarom wel/niet?
Welke scène in het boek is je het meest bijgebleven en waarom?
Welk genre heeft dit boek? Teken het icoontje dat hierbij hoort
op je poster.
Vertel kort iets over waarom het boek bij dit genre hoort.
Kun je iets zeggen over de titel van het boek?
Wie zou dit boek ook echt moeten lezen? Waarom?
Wie is de schrijver van het boek? Heeft hij/zij nog meer boeken
geschreven?
Welk beeld of welke sfeer past echt bij het boek? Kun je dat
tekenen/schilderen?
Wie zijn de belangrijkste personages in het boek? Kun je hen
tekenen/beschrijven?
Heb jij ook een idee over wat er echt op de boekposter moet en
staat het nog niet in deze checklist? Aarzel niet en ga aan de slag!

