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De leeshonger die bij kinderen ontstaat als zij tij-

dens de eerste kernen van Veilig leren lezen ont-

dekken dat ze zelf boekjes kunnen lezen, moet 

gekoesterd worden.  Het aanvankelijk leesproces 

is namelijk pas echt geslaagd als kinderen met 

veel plezier boeken blijven lezen. 

Hoe u die leeshonger bij kinderen blijvend kunt 

stimuleren leest u in deze thematip. 

De klassenbieb en de boekentafel
Kinderen vinden lezen leuk als zij zonder al te grote 

inspanning zelf boekjes kunnen lezen. Daarom zijn er 

vier leesseries uitgegeven bij Veilig leren lezen:  

Sterretjes, Maantjes, Raketjes en Zonnetjes. Met deze 

boeken kunt u een klassenbieb ingerichten voor elk 

leesniveau. Al wanneer de kinderen enkele letters 

kennen, kunnen zij een boekje uit een leesserie kie-

zen dat bij hun niveau past en dit met succes lezen.

In de Thematip bij kern 11: klassenbieb wordt be-

schreven hoe u een klassenbieb in kunt richten. Ge-

bruik mandjes of dozen voor de klassenbiebboeken. 

Bevestig hierop de pictogrammen: ster, maan, raket 

en zon. Plaats de boeken in de mandjes of dozen met 

het omslag naar voren, zodat de kinderen beter kun-

nen kiezen. Vanaf kern 7, op het moment dat de kin-

deren volledige letterkennis hebben, kunnen de 

leesmandjes gevuld worden met aanvullende leesse-

ries zoals Schelpjes, Duizenpoot, Bizon, Leesbus en 

Dolfijn. Denk ook aan tijdschriften, informatieve boe-

ken, gedichtenbundels, prentenboeken, kranten en 

strips, zodat er een grote variatie in keuze ontstaat.

Geef tijdens het lezen het goede voorbeeld door zelf 

ook boeken uit de klassenbieb te lezen. Hierdoor 

raakt u op de hoogte van de inhoud van de diverse 

boekjes en kunt u de kinderen beter adviseren bij 

hun keuze. Met de door u gelezen boekjes kunt u ook 

leespromotieactiviteiten doen. Hierbij is een boe-

kentafel onmisbaar. Plaats een tafeltje naast de klas-

senbieb. Maak van dit tafeltje iets bijzonders door 

het met een mooie stof of goudpapier te bekleden. 
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Op dit tafeltje komen de boeken die tijdens leespro-

motieactiviteiten behandeld zijn. De kinderen mogen 

deze boeken lenen. Voor de leesregistratie maakt u 

een (kleuren)kopie van het omslag. Laat de kinderen 

hierop, onder elkaar, hun naam schrijven. Het kind 

dat een boek gelezen heeft, streept zijn naam door 

en geeft het aan het kind dat onder zijn naam staat. 

De boekentafel kan aangevuld worden met boeken 

bij het thema dat in de klas centraal staat.

Het leeslogboek
Geef elk kind een leeslogboek waarin de gelezen 

boeken opgeschreven worden. Het leeslogboek be-

staat minimaal uit een voorblad (kopieerblad 1) en 

een aantal pagina’s om de titels van de gelezen boe-

ken te noteren (kopieerblad 2). Het logboek kan uit-

gebreid worden met de kopieerbladen 3 t/m 7.

Gebruik een snelhechter voor het leeslogboekje. 

Hierdoor kunt u gemakkelijk pagina’s toevoegen.

Lezen uit de klassenbiebboeken
Kies voor het lezen uit de klassenbieb enkele vaste 

momenten in de week. Zorg ervoor dat de leeslog-

boekjes op de tafels liggen en dat alle kinderen een 

boek uitkiezen dat bij hun eigen niveau past.

Noteer, als het boek uit is, samen met het kind de 

titel van het boek.

Laat het kind één pagina kiezen die het graag aan 

u wil voorlezen.

Laat het kind vertellen wie de hoofdpersoon is.

Als de kinderen wat meer leeservaring hebben, 

kunt u vragen waar het verhaal zich afspeelt, wat 

het probleem in het verhaal is, hoe het verhaal af-

loopt, enzovoort. De kinderen kunnen nu een ver-

werkingsblad gaan maken (kopieerblad 3 t/m 7).

Leespromotie
Sluit het lezen van de biebboekjes altijd af met lees-

promotieactiviteiten. Het lezen van boeken wordt 

gestimuleerd door de volgende tips uit te voeren:

 Nieuwsgierigheid voor boeken wekken
 Laat de voorkant van een boekje zien en lees de 

titel voor. Vraag de kinderen naar hun verwachtin-

gen bij dit boek. Kies daarna een geschikte blad-

zijde en lees die voor. Klopt de tekst met de ver-

wachtingen die de kinderen hadden? Hoe denken 

ze dat het verhaal afloopt? De nieuwsgierigheid 

voor dit boek is nu gewekt. Plaats het boek op de 

boekentafel. 

 Wat is de titel en wie is de hoofdpersoon?
 Kopieer een aansprekende bladzijde uit een lees-

boekje. Laat alle kinderen deze bladzijde lezen en 

geef vooraf als opdracht: Hoe zou het boek kunnen 

heten en wie is volgens jou de hoofdpersoon? Laat 

na het gesprek dat hierop volgt het boek en de titel 

zien en vertel wie de hoofdpersoon is.

 Plaats het boek op de boekentafel. Laat kinderen 

die het boek gelezen hebben, vertellen wat het 

probleem in het boek was en hoe het afliep. 

 Laat de leukste bladzijde voorlezen
 Geef vóór het lezen aan drie kinderen de opdracht 

om na het lezen de leukste (verdrietigste, span-

nendste, ...) pagina voor te lezen. Laat de andere 

kinderen daarna vragen stellen over het boek. 

Plaats deze boeken daarna op de boekentafel.

 Boekbespreking
 Als de kinderen al wat leeservaring hebben opge-

daan, kunnen ze vertellen over hun boek. Laat deze 

vertelbeurt voorbereiden met kopieerblad 7. Laat 

de kinderen eerst de titel noemen en daarna, aan 

de hand van de ‘pictogrammen verhaallijn’, over 

de inhoud van hun boek vertellen. U kunt daarna 

enkele vragen stellen uit het volgende rijtje:

– Vind je dat het verhaal goed afloopt?

– Zou je zelf de hoofdpersoon van het boek willen 

zijn?

– Heb je wel eens iets vergelijkbaars meegemaakt?

– Vond je het boek meteen leuk of kwam dat later 

pas?

– Kan dit verhaal echt gebeurd zijn?

– Raad je het boek aan andere kinderen aan? Waar-

om?

– Zou je dit boek nog een keer willen lezen?

– Was er iets dat je niet begreep in het boek?

 Een boekentop 5
 Zoek vijf titels uit. Laat vijf kinderen voor de klas 

komen en geef ze elk een boekje dat bij hun niveau 

past. Laat ze de titel voorlezen en beschrijven wat 

ze op de voorkant zien. Geef ze vervolgens de op-

dracht om het boek te lezen en erover aan de klas 

te vertellen. Laat de klas daarna kiezen welk boek 

op de eerste, tweede en derde plaats komt te 

staan. Herhaal deze activiteit regelmatig.

 De les van Jorge Bolle
 Op de website van Veilig leren lezen vindt u bij 

Lees promotieactiviteiten de Les van Jorge. Hierin 

wordt beschreven hoe kinderen een boekentop 3 

maken van drie zelf gelezen boeken. Vervolgens 

ruilen ze de boeken met andere kinderen uit de 

klas.

Bovenstaande boekpromotieactiviteiten zijn voorbe-

reidingen op het maken van de bladen van het lees-

logboekje (kopieerblad 3 t/m 7).
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Werkwijze kopieerbladen
Kopieerblad 1
Dit is het voorblad van het leeslogboek. Maak kopie-

en op stevig, gekleurd papier.

De kinderen schrijven hun naam tussen de schrijflij-

nen en maken op een kleiner wit vel een tekening die 

ze onder hun naam plakken.

Kopieerblad 2
Op dit blad schrijven de kinderen de titels van de ge-

lezen boeken. In de vakjes voor de titels komen de 

cijfers 1 t/m ... Hiermee geven de kinderen aan hoe-

veel boeken ze al gelezen hebben. Van de cirkel ach-

ter de titel kunnen de kinderen een smiley maken die 

bij hun oordeel over het boek past:

             een vrolijk gezicht als het boek leuk was,

             een sip gezicht als het boek matig was,

             een treurig gezicht als het boek niet leuk was.

Kopieerblad 3
Dit is een verwerkingsopdracht.

De kinderen schrijven de titel op en kleuren de smiley 

die aangeeft wat ze van het boek vonden. Daarna 

schrijven ze de naam van de hoofdpersoon op en ma-

ken ze een tekening over die hoofdpersoon.

Kopieerblad 4
Dit is een verwerkingsopdracht.

De kinderen schrijven de titel op. Dan kleuren ze de 

smiley die aangeeft wat ze van het boek vonden en 

schrijven ze de naam van de hoofdpersoon op. In het 

grote vak schrijven ze hoe het verhaal afloopt. Er kan 

ook een tekening bij gemaakt worden.

Kopieerblad 5
Dit is een verwerkingsopdracht.

De kinderen schrijven de titel op. Daarna geven ze 

met kruisjes aan welke woorden goed bij het boek 

passen. In het vak tekenen ze de leukste passage uit 

het boek.

Kopieerblad 6
Dit is een verwerkingsopdracht.

De kinderen schrijven de titel op. Daarna geven ze 

met kruisjes aan welke woorden goed bij het boek 

passen. In het vak beschrijven de kinderen het pro-

bleem, de hoofdgedachte, van het boek. Waar gaat 

het om in dit verhaal?

Kopieerblad 7
Kopieerblad 7 is stramienblad 10 uit Feestneus.

Deze opdracht is voor kinderen met wat meer leeser-

varing. Op dit blad beschrijven de kinderen het ver-

loop van het verhaal. Het blad wordt natuurlijk ook 

toegevoegd aan het logboek.
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Leeslogboek van:

o
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Boekenlijst

o
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Het boek is:

 
   De hoofdpersoon is:

Het boek heet:

o
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De hoofdpersoon is:

  
   Zo loopt het verhaal af:

o

Het boek is:

Het boek heet:
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Het boek heet:

 
  Dit is het leukste stuk uit het verhaal:

Het verhaal is:

 T spannend

 T grappig

 T zielig

 T net echt  

T fantasie

 T mooi

 T griezelig  

T leuk   

T eng

o
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   Dit is het probleem in het verhaal:

o

Het boek heet:

Het verhaal is:

 T spannend

 T grappig

 T zielig

 T net echt  

T fantasie

 T mooi

 T griezelig  

T leuk   

T eng
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