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LEESBOEKJES
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Doel

Voorbereiding

Zelf leesboekjes maken. Gedachten en mening over een
boek verwoorden. In deze les komen de kerndoelen 5, 8,
9 en 12 voor Nederlands in het primair onderwijs aan bod.

Bekijk voor de les het instructiefilmpje en vouw zelf een
boekje als voorbeeld. Vraag eventueel 2-3 kinderen om
met je mee te kijken. Zij kunnen de andere kinderen
straks eventueel helpen met vouwen.

Introductie
Iets schrijven over het boek dat je gelezen hebt, hoe
kort ook, helpt om je gedachten en mening over een
boek te ordenen. Met behulp van deze leesboekjes
worden de kinderen niet alleen zelf aan het denken
gezet over een boek. Door het uitwisselen van de
boekjes leren de kinderen ook van elkaar hoe ze over
boeken kunnen schrijven.

Zoek op YouTube naar kleinste boekje.
Directe link: www.youtube.com/watch?v=0QrwBk5OJoA)

Je hebt nodig:
•
•

printbladen Leesboekjes (1 per kind)
(download de pdf op kinderboekenweek.nl/school)
pennen, (kleur)potloden, scharen

Dit leesboekje is geïnspireerd op
het lesmateriaal Dit lees ik,
dat is ontwikkeld door het
Kinderboekenmuseum.

1 Boekjes vouwen

3 Verzamelen

Bekijk samen met de groep het instructiefilmpje
voor het vouwen van het boekje. Deel de printbladen uit en begeleid de kinderen met het vouwen
aan de hand van het filmpje.
Zijn er kinderen die vanuit huis werken? Stuur
dan het printblad en het filmpje door.

•

2 Schrijven

•

De kinderen kiezen één boek en maken daar
een leesboekje over. Op elke bladzijde staat een
opdracht: ze schrijven en tekenen over het boek
dat ze gelezen hebben.
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Deze les is tot stand gekomen met steun van:

Verzamel alle boekjes op een plek in de klas.
Prik ze bijvoorbeeld op een prikbord, stal ze
uit op een tafel of hang ze met wasknijpers aan
een touwtje. Is een kind op zoek naar een boek
om te lezen, maar weet hij/zij niet welke? Dan
hij of zij zich laten inspireren door de boekjes
van zijn/haar klasgenoten.
Laat de kinderen eventueel een kort filmpje
van hun boekje maken en deel dit. Kinderen
die vanuit huis werken, kunnen zo ook
meekijken.

Tip!
Elke keer als een kind een boek heeft uitgelezen,
kan hij/zij een leesboekje maken.
Sluit een weddenschap af met de groep over
hoeveel leesboekjes er minstens op tafel moeten
komen voor het eind van de Kinderjury leesweken.
Bedenk een leuke prijs voor de kinderen als ze de
weddenschap hebben gehaald.

