Van Maike
Leuk dat je dit lespakket hebt gedownload voor de Kinderboekenweek!
Ik heb mijn best gedaan om leuke lessen te bedenken voor de belangrijke tien dagen waarin
lezen en leesbevordering vooral centraal staan. Leesplezier is heel belangrijk en hopelijk kun
je dat met deze lessen bereiken bij de kinderen.
Ik heb gekozen voor de hij-vorm, maar hier kun je natuurlijk ook zij lezen. Ik gebruik kinderen
en leerlingen door elkaar zodat het fijner leest.
Sommige activiteiten zijn opgesplitst voor bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw. Als er
niets bij staat, kun je de activiteit in alle groepen inzetten. Je kunt het dan zelf zo eenvoudig
of zo moeilijk maken als je zelf wilt. De activiteiten zijn direct toe te passen, omdat je ze aan
kunt sluiten bij de boeken die je op dat moment met de kinderen leest.

Wat vind je in het pakket
•
•
•
•
•
•

Tips voor de opening
Activiteiten voor leesbevordering
Groepsvorming
Lessen voor de creatieve vakken
Extra activiteiten
Tips voor de afsluiting

Heel veel plezier, maak vrienden en lees lees lees.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Maike Douglas.
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Openingen
De Kinderboekenweek openen met de hele school is zo leuk om te doen! Je hebt meteen
ouders en kinderen enthousiast voor het thema en natuurlijk het lezen. En daar is het je om
te doen: leesbevordering.
1. Liedje
De eerste tip ligt natuurlijk enorm voor de hand: dans met alle kinderen, ouders en
leerkrachten op het lied van Kinderen voor kinderen: Kom erbij! Jullie zijn een groot
vriendenplein. Versier het plein met vlaggen met verschillende kinderen erop uit de bijlage.
2. Vriendenslinger
Je bent allemaal vrienden, iedereen hoort bij elkaar. Maak een grote slinger op het plein
door allemaal de handen vast te houden. Begin zelf als leerkrachtteam, laat zien dat jullie
ook vrienden zijn en zorg ervoor dat iedereen aan sluit.

Activiteiten rondom lezen en schrijven
Het doel van de Kinderboekenweek is promotie van het Nederlandse kinderboek.
De tien dagen draaien dus om lezen en leesbevordering.

1. Voorlezen, voorlezen, voorlezen
Een ontzettend open deur, maar lees vooral veel voor! Vrienden voelen zich comfortabel bij
elkaar, dus laat de kinderen zitten hoe en waar ze willen tijdens het voorleesmoment. Je
kunt de kinderen ook een kussentje mee laten nemen voor een huiselijk gevoel tijdens het
voorlezen.

4. Samen lezen
Doel: Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen.
Materiaal: verhaalkaarten uit de bijlage.
Groep 1 tot en met 3
Laat de kinderen met een vriend een boek kiezen om samen door te bladeren. Sommige
kinderen kunnen wellicht ook samen een boek lezen. Vraag de kinderen na afloop naar het
verhaal. Maak daarbij gebruik van de verhaalkaarten. Vraag hen ten slotte naar hun
leeservaring: wat vonden ze van het boek?
Groep 4 tot en met 8
Vrienden kunnen ook heel goed samen lezen. Laat de kinderen om en om een zin aan elkaar
voorlezen uit een boek of om en om een bladzijde. Vervolgens gebruiken ze de
verhaalkaarten om samen door te spreken wie de hoofdpersoon van het verhaal is, wat het
probleem is van het verhaal en waar het zich afspeelt.
Als laatste vertellen ze elkaar wat ze van het verhaal vinden. Als steuntje kunnen ze gebruik
maken van de emotie boeken. Was het een spannend verhaal? Grappig? Leuk of saai?
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Andere activiteiten
Groepsvorming
Deze periode leent zich heel goed om verder te gaan met je groepsvorming. Je kunt hier
activiteiten voor gebruiken die ik heb beschreven in het lespakket De gouden weken.
Hieronder staan nog wat andere activiteiten die je kunt doen. De kinderen oefenen in
vrienden maken.
2. Onderzoek
Laat de kinderen een onderzoek uitvoeren naar alles wat je wilt weten over vrienden maken.
Laat ze zelf de vraag opstellen. Voorbeeldvragen kunnen zijn: Hoe maak je vrienden? Hoe
zorg je dat je vrienden blijft? Wanneer ben je een vriend?
Met de onderbouw kun je een vraag uitkiezen om onderzoek naar te doen met de hele klas.
Tips om een onderzoek uit te voeren vind je op de website van Wetenschap in de klas.
Je bent met groepsvorming bezig als de kinderen de conclusies uit hun onderzoek ook
uitvoeren in de klas.

Creatieve vakken
3. Hoorspel
Kies een van de boeken van de kerntitels van de Kinderboekenweek en maak hier een
hoorspel bij. Lees het boek voor en vraag de kinderen welke geluiden erin naar voren
komen. Laat de kinderen voorwerpen verzamelen waarmee ze die geluiden laten klinken.
Neem het voorlezen met de geluiden op. Elk kind kan een geluid maken op het juiste
moment. Vanaf de middenbouw kun je ook elk kind een bladzijde laten lezen.

Overige activiteiten
2. Namen van duo’s
Laat de kinderen grappige namen voor vriendenduo’s bedenken. Ze kunnen hierbij een
tekening maken van dit duo.
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Afsluiting
1. Pannenkoekenfeest
Vrienden vinden het vaak leuk om samen te eten. Vraag ouders om te helpen met
pannenkoeken bakken en houd een pannenkoekenfeest met de klas of de hele school. Er zijn
een aantal prentenboeken die over pannenkoeken gaan, leuk om erbij voor te lezen.
Bijvoorbeeld
2. Vriendententoonstelling
Ouders vinden het altijd leuk als de kinderen iets presenteren aan het einde van de
Kinderboekenweek. Vraag de kinderen wat ze graag met hun vrienden doen. Ze kunnen hier
samen een presentatie over maken, bijvoorbeeld een toneelstukje, een dans, een
kunstwerk, etc. Misschien hebben een aantal kinderen wel een leuke hobby samen waar ze
iets over willen laten zien?
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Bijlagen
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wie?
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