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We weten het allemaal: lezen is belangrijk …,

maar lezen is ook heel leuk! Daarom is het goed

dat er ook in de bso ruimte is om op verschillende

manieren met boeken bezig te zijn. Niet alleen de

doorgewinterde lezers, maar ook de aarzelende 

lezers zullen graag meedoen aan jouw superleuke

leesclub! De hoogste tijd om een Boekenbende op 

te richten op de bso.

In dit draaiboek staat precies beschreven hoe je

een Boekenbende kunt organiseren. Het geeft

daarnaast inspiratie voor werkvormen, activiteiten

en leesmaterialen. Ook staan er diverse praktijk-

voorbeelden in beschreven die laten zien hoe leuk

een Boekenbende kan zijn. 

Veel leesplezier!
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Wa t

Een Boekenbende is een speelse vorm van een leesclub. 

Via de Boekenbende ervaren kinderen hoe léúk lezen is.

Voorlezen, samen lezen, praten over boeken en vooral ook

dingen doen, zoals een poster maken voor de verfilming van

een boek, een enthousiasmerend promotiefilmpje maken ...

hoe leuk is dat?! Hierdoor ontstaan boeiende gesprekken 

en krijgen kinderen (nog meer) leesplezier. Laat dat nu het

belangrijkste doel zijn van de Boekenbende!

Genoeg redenen om een Boekenbende te starten

O Ik wil kinderen ook op de bso de kans geven voor 

hun plezier te lezen.

O Ik wil het leesplezier bij kinderen stimuleren.

O Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

kinderen: hun taalontwikkeling, hun fantasie, hun 

kennismaking met nieuwe werelden en hun sociaal-

emotionele ontwikkeling.

5  t i p s  v o o r  h e t  o r g a n i s e r e n  v a n  e e n  

B o e k e n b e n d e  i n  d e  b s o

1 | Vraag de bibliotheek om je te helpen bij het samenstellen

van een boekencollectie. Overleg met de bibliotheek -

medewerker wat hij/zij nog meer voor de Boekenbende 

kan betekenen.

2 | Bedenk op welk moment en op welke manier je de ouders

erbij wilt betrekken. Bijvoorbeeld vlak na de start om de 

collectie en Boekenbenderuimte te laten zien, en aan het 

einde als de kinderen een Boekenbendetentoonstelling 

hebben ingericht. 

3 | Maak aparte Boekenbendes voor kinderen in de leeftijd 

van 6 – 8 jaar en van 9 – 11 jaar. 

4 | Creëer een herkenbare, fijne plek waar je een Boeken-

bende houdt.

5 | Betrek de kinderen bij het bedenken van leuke activiteiten.

(Voor)lezen brengt 

kinderen tot rust. 

Tijdens een drukke middag

op de bso kan dit 

voor kinderen erg 

welkom zijn.

Aan de slag met 
een Boekenbende
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De Boekenbende wordt geleid door een volwassene die 

gesprekken stimuleert, activiteiten bedenkt en zorgt voor

een aantrekkelijk aanbod aan boeken en leesmaterialen. 

Autonomie van de kinderen en aandacht voor hun leesbele-

ving zijn belangrijke waarden bij de Boekenbende.

Wa t  i s  j o u w  r o l ?

Jij bent de leider van de Boekenbende. De kinderen hebben

jou nodig om gemotiveerd te raken voor de Boekenbende en

voor de boeken die jullie gaan lezen. Als pedagogisch mede-

werker heb je een voorbeeldfunctie. Hoe kun je dat het beste

aanpakken?

• Wat jij leest, willen de kinderen ongetwijfeld ook lezen. 

Wanneer jij enthousiast bent over boeken, worden de 

kinderen ook enthousiast.

• Geef de kinderen de ruimte om te kiezen. Laat de kinderen

kiezen welk boek zij lezen, maar ook welke activiteiten 

jullie uitvoeren tijdens de bijeenkomst.

• Help de kinderen zo nodig bij het kiezen. Als de kinderen 

boeken lezen die bij hun niveau en belevingswereld 

passen, begrijpen ze een boek beter en beleven ze er 

meer plezier aan. Uitlezen is nooit verplicht.

Wa t  i s  d e  r o l  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ?

• De bibliotheek kan adviseren over de boekencollectie. 

Ook kunnen zij zorgen voor tijdelijke leencollecties, 

bijvoorbeeld rond een thema (als bso moet je dan wel lid 

zijn van de bibliotheek).

• Bibliotheekmedewerkers hebben vaak goede ideeën voor 

boek- en leespromotie en voor Boekenbende-activiteiten. 

Ga in gesprek en laat je inspireren!

• Sommige bibliotheekmedewerkers werken ook zelf 

geregeld met kinderen op school. Wellicht willen zij een 

gastles verzorgen in jouw Boekenbende.

Wa t  i s  d e  r o l  v a n  d e  o u d e r s ?

• Informeer de ouders van de kinderen die willen meedoen 

over de oprichting van de Boekenbende en over het doel: 

vergroten van het leesplezier.

• Vertel de ouders van de deelnemers dat de kinderen ter 

voorbereiding ook thuis boeken lezen voor de Boekenbende.

• Organiseer voor (alle) ouders (voor)leesactiviteiten: een 

boekenmarkt, een presentatie van posters (gemaakt door 

Boekenbendeleden) of van favoriete boeken, een voorlees-

middag in de bibliotheek etc.

WIE doet wat 
in de Boekenbende

Ken je de vijfvingerregel?

Een kind leest de eerste 

pagina van een boek. 

Bij elk woord dat hij/zij 

niet begrijpt, houdt hij/zij

een vinger omhoog. 

Meer dan vijf vingers in 

de lucht? Dan is het 

boek te moeilijk.



Liesbeth van Zon: 

‘Boeken frontaal en 

aantrekkelijk presenteren

werkt! De kinderen pakken

veel vaker een boek 

dan voorheen.’

In de Zaanstreek werkt de bibliotheek intensief samen met

12 buitenschoolseopvanglocaties (bso’s). De locaties ont-

vangen elke 2 maanden een nieuwe leeskist met 35 artikelen

speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de leeskist zitten

leesboeken, prentenboeken, informatieve boeken, stripboe-

ken, voorleesboeken en een dvd met een boekverfilming. 

Liesbeth Zon, projectleider De Bieb op de BSO, vertelt hoe

deze samenwerking is begonnen en wat de opbrengsten 

ervan zijn.

‘Voor 2015 was er nog nauwelijks samenwerking tussen 

De Bieb voor de Zaanstreek en de buitenschoolseopvang -

locaties. Omdat leesbevordering voor de jeugd en jongeren

een van de twee kerntaken van De Bieb voor de Zaanstreek

is, besloten we in het voorjaar van 2015 een pilot te starten

waarin de jeugd van 4 tot 12 jaar die een bso-locatie bezoekt

centraal staat.’

H o e  z a g  d e  p i l o t  e r u i t ?

‘Met de pilot wilden we een structurele samenwerking met

de bso’s opbouwen. Het gewenste resultaat daarbij was dat

kinderen op de bso meer leeskilometers maken en leesple-

zier beleven. Ook was het vergroten van de deskundigheid

van pedagogisch medewerkers op het gebied van leesbevor-

dering een doel. 

De 5 locaties die deelnamen aan de pilot, kregen:

• leeskisten met diverse materialen te leen voor 2 maanden;

• advies over de inrichting van een aantrekkelijke leeshoek;

• informatie over leesbevordering;

• een voorbeeld en tips hoe je een boekpromotie doet.

Daarnaast werd de bestaande boekencollectie gescreend 

en aangevuld met mooie, nieuwe boeken.’

Wa t  w a s  h e t  r e s u l t a a t ?

‘Na de pilot constateerden pedagogisch medewerkers dat 

er meer gelezen werd. Ook werden jongere kinderen voor -

gelezen door oudere kinderen. Pedagogisch medewerkers

gaven aan na de pilot meer aandacht te besteden aan het

presenteren van boeken en het aantrekkelijk maken van de

leeshoek. 

Naar aanleiding van de pilot zijn er met verschillende buiten-

schoolse instellingen afspraken gemaakt voor structurele

deelname aan De Bieb op de BSO.’

Portret Bibliotheek 
en bso-Zaanstreek
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D e  B o e k e n b e n d e  o p s t a r t e n

• Werk je in een kleine bso? Vraag dan of een andere bso 

wil meedoen aan een Boekenbende. Vertel dat het draait 

om leesplezier.

• Maak duidelijke afspraken met je collega’s, eventueel 

de andere bso en de bibliotheek over allerlei praktische 

zaken rond de Boekenbende:

o werving kinderen

o informeren ouders

o aantal deelnemers ( tussen 6 en 12)

o locatie

o start- en einddatum

o aantal keer

o totale kosten

o wie betaalt wat?

In bijlage 4 vind je een formulier dat je kunt gebruiken bij 

de voorbereiding.

De voorbereiding

W e r v i n g  k i n d e r e n

Maak een leuke uitnodiging voor de kinderen om ze te 

werven voor de Boekenbende, bijvoorbeeld een poster of

een filmpje. 

Tips

• Gebruik je eigen leeservaring. Maak bijvoorbeeld een 

poster met de kaft van je eigen favoriete kinderboek en 

zet erbij: ‘Dit boek vind ik helemaal fantastisch! Wil je 

weten waarom? Doe mee met de Boekenbende!’

• Gebruik een cliffhanger om de kinderen nieuwsgierig te 

maken, bijvoorbeeld: ‘Mark wordt voor straf naar Draken-

eiland gestuurd. Helemaal alleen. Wat denk je, zal hij 

daar kunnen overleven?’ Je komt erachter bij de Boeken-

bende … (Overleven op Drakeneiland. Lydia Rood.)

• Of neem een kort fragment met je telefoon op: ‘Josh en 

Aaron vinden wit poeder op zolder. Zodra Josh het poeder

aanraakt, begint hij enorm te groeien. “Help! Wat moet ik 

doen?!”, roept Josh paniekerig. Tsja, wat zal er met die 

arme Josh gebeuren? Ben jij ook zo nieuwsgierig?! 

Doe mee met de Boekenbende. We gaan nog veel meer 

spannende verhalen lezen.’ (uit: Het huis met de schuine 

vloeren, pratende ratten en raadsels op de muren. Tom 

Llewellyn.)

• Maak een spannende digitale uitnodiging. Kijk voor 

ideeën naar de leuke vlogs van Jorgen Apperloo, o.a. 

gemaakt voor de Kinderboekenweek. Voor het maken van 

een vlog kun je een telefoon gebruiken.



S a m e n  h e t z e l f d e  l e z e n  o f  i e d e r  v o o r  z i c h

Het is belangrijk vooraf te kiezen of je allemaal hetzelfde

boek leest voor de Boekenbende of dat je de kinderen hun

eigen boek laat lezen. Dit kun je ook per keer afwisselen. 

1 | Alle leden van de Boekenbende lezen hetzelfde boek of 

gedeelte uit een boek.

Wanneer alle kinderen hetzelfde lezen, kunnen zij met 

elkaar praten over het boek en het centrale thema in het 

boek. Het voordeel is dat de kinderen goed op elkaar 

kunnen reageren en je dieper kunt ingaan op het boek.

2 | Alle leden lezen hun eigen boek.

Als iedereen een eigen boek leest, kun je de kinderen 

uitdagen om elkaar te vertellen over het eigen boek. 

Het voordeel hiervan is dat de kinderen hun eigen keuzes 

kunnen maken en dat ze enthousiast worden gemaakt 

voor andere boeken door het uitwisselen van verhalen in 

de groep.

3 | Groepjes kinderen lezen hetzelfde boek.

Wanneer groepjes kinderen hetzelfde boek lezen, kun je 

teams maken. De kinderen kunnen het met elkaar hebben

over hetzelfde boek. Door uitwisseling tussen teams 

maken ze kennis met de andere boeken die ze nog niet 

gelezen hebben.

Let op: je keuze heeft gevolgen voor de activiteiten die 

je kunt doen. 
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Z o r g  v o o r  e e n  u i t d a g e n d e  l e e s o m g e v i n g

Jij kunt de kinderen zelf enthousiast maken voor lezen, en

een mooie leesomgeving kan daarbij enorm helpen. Verrijk je

bso met allerlei soorten boeken en andere leesmaterialen en

zorg voor een rustige (voor)leeshoek. Of een kind vooral van

voetbal houdt of van koken, veel leest of weinig leest, voor

alle kinderen zou er iets te kiezen moeten zijn: jeugdlitera-

tuur, strips, informatieve boeken, toneelboeken, interessante

tijdschriften en kinderkranten. 

Kijk voor boekentips eens op:

• deKinderboekenjury.nl

• www.jeugdbibliotheek.nl 

• Boekenzoeker.org

• Leesplan.nl (boekactiviteiten ook speciaal voor de bso!) 

• KindenMedia.nl

E e n  f i j n e  l e e s h o e k

Een leeshoek is een ruimte waar de kinderen ontspannen

een boek kunnen vinden én lezen. In de leeshoek kan ook

worden voorgelezen. Een ontspannende leeshoek draagt ook

bij aan een rustmoment op de dag.

Tips voor de inrichting van een leeshoek:

• kies een rustige plek in de bso; 

• zorg dat de ruimte er aantrekkelijk uitziet, maak er een 

plek van waar je graag wilt zitten;

• zorg voor fijne zitplaatsen, bijvoorbeeld met kussens of 

zitzakken;

• betrek de kinderen bij de inrichting van de leeshoek;

• zorg dat de kinderen de boeken in de leeshoek zelf kunnen

pakken (zet ze dus toegankelijk neer en niet te hoog);

• verzamel posters van een boek of verfilming van een boek

en hang deze op;

• kies één thema en zoek daar boeken bij. Maak een 

thematafel;

• presenteer de boeken frontaal (de kaft naar voren) zodat 

kinderen het boek in één oogopslag goed zien. 

Tijdens de jaarlijkse actie ‘Geef een boek cadeau’ 

is er een prachtig kinderboek (een klassieker) 

voor 2 euro verkrijgbaar in alle boekhandels.
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Het doel van de eerste bijeenkomst is dat de kinderen elkaar

leren kennen, een beeld hebben bij de Boekenbende en zelf

input hebben kunnen leveren voor de Boekenbende.

Bereid je goed voor.

• Richt de ruimte aantrekkelijk in. Maak een hoek waar de

kinderen ontspannen kunnen zitten. 

• Zorg voor een kist met (extra) boeken, geschikt voor de

leeftijd van de Boekenbendeleden. 

• Zet iets te eten en te drinken klaar.

• Ken je niet alle kinderen? Neem dan een namenlijst mee

en naamstickers waarop de kinderen hun naam schrijven. 

• Neem eventueel iets mee om jezelf mee te introduceren

(bijvoorbeeld jouw favoriete boek of een foto van een schrij-

ver o.i.d.). 

• Vraag de kinderen hun favoriete boek mee te nemen en

eventueel een voorwerp dat echt bij hen past (zie kader). 

• Neem eventueel ansichtkaarten mee voor de kennisma-

king (zie kader).

1  | L e e s  v o o r

Lees een spannend, grappig of bijzonder fragment voor uit

een boek. Vertel de kinderen waarom jij dit een mooi boek

vindt.

2  | K e n n i s m a k e n !

• Doe een leuke voorstelronde/kennismakingsoefening, 

zodat de kinderen elkaar leren kennen. 

• Vraag de kinderen naar hun verwachtingen van de 

Boekenbende en praat erover. 

• Bedenk samen met de leden van de Boekenbende een 

naam voor de Boekenbende. 

• Laat de leden van de Boekenbende badges maken, zodat 

iedereen weet wie lid is van de leesclub.

3  | R i c h t  s a m e n  d e  c l u b p l e k  i n

• Brainstorm met de leden van de Boekenbende over de 

clubplek. Hoe ziet de ideale clubplek eruit en hoe kunnen 

ze de ruimte wekelijks in vijf minuten omtoveren tot zo’n 

relaxte plek? Denk bijvoorbeeld aan een kleed of meege-

brachte kussens op de grond.

• Laat de leden van de Boekenbende een bijpassend bord 

maken waarmee ze tijdens hun bijeenkomsten hun club-

plek kunnen aanduiden.

• Heeft de Boekenbende de luxe van een eigen ruimte, richt

die dan samen met de kinderen in (de kinderen hebben 

thuis misschien nog kussen o.i.d.). Maak er een fijne plek 

van. Open de plek met een korte ceremonie. 

4  | M a a k  a f s p r a k e n  o v e r  d e  B o e k e n b e n d e

Vertel de kinderen over mogelijke activiteiten. Hebben ze

nog andere ideeën? Maak samen een keuze.

5  | A f s l u i t i n g :  k i e s  e e n  b o e k

Lezen jullie samen één boek? 

Kies dan gezamenlijk welk boek het wordt. Begin met een

stuk voor te lezen.

Leest ieder kind een eigen boek? 

Laat ieder kind dan een boek uitkiezen. Geef ze even de 

tijd om te gaan lezen en zorg ervoor dat je voldoende tijd

overhoudt om na te bespreken. Na het lezen vraag je wie er

iets over zijn of haar boek wil vertellen. Wat is de titel en 

wie is de schrijver? Waarom heb je voor dat boek gekozen?

Wat verwacht je van het boek? Etc.

Starten met de Boekenbende: 

de eerste bijeenkomst

D o e  e e n  l e u k e  k e n n i s m a k i n g s o e f e n i n g

• Laat elk lid één of meerdere lievelingsboeken en wat

spulletjes in een tas inleveren die echt typisch iets 

zijn voor hem of haar. Bespreek aan de hand van de 

boeken en de voorwerpen in de tas wat voor ‘soort’ 

lid het is (‘Dit lid houdt duidelijk van heel spannende

boeken en eet het liefst chocola … Wie zou dat nou 

zijn?’)

• Neem een stapel ansichtkaarten mee met verschil-

lende afbeeldingen. Leg de kaarten met de afbeel-

ding naar boven op een tafel. Zeg de kinderen een 

kaart te kiezen die bij hen past. Vraag ieder kind 

zichzelf voor te stellen en erbij te vertellen waarom 

hij/zij die kaart heeft gekozen.
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De bijeenkomsten van een Boekenbende kenmerken zich

door een vaste opbouw:

• voorlezen, 

• praten, 

• boekpromotie,

• doen (actie!),

• afsluiting.

V O O R L E Z E N Duur: circa 5 minuten

Start met een stukje voor te lezen uit een spannend boek.

Wek de nieuwsgierigheid van de kinderen door naar aanlei-

ding van het stukje tekst met de kinderen te fantaseren over

het verdere verloop. Hoe zal het verhaal verdergaan? Houd

het wel kort.

P R AT E N Duur: 10 tot 15 minuten

Het praten over boeken vinden kinderen vaak erg leuk. 

Zij krijgen de kans hun eigen mening te geven en hun 

enthousiasme voor een boek te delen.  

Hoe het gesprek verloopt, hangt ook af van de keuze die 

je gemaakt hebt: praten over een voorgelezen tekst, praten

over hetzelfde gelezen boek of praten over individueel gele-

zen boeken.

Tips voor interessante, leuke en originele boekgesprekken

1 | Lees je samen een boek: lees zelf dan ook de boeken 

die je met de Boekenbende bespreekt. Zo kun je veel 

enthousiaster het gesprek leiden.

2 | Zorg ervoor dat het gesprek geen overhoring wordt. 

Er zijn geen foute antwoorden. In het gesprek gaat het om

de mening van de kinderen (‘Zou jij dat ook zo doen?’, 

‘Waarom denk je dat?’) en niet om vragen waarop het 

antwoord goed of fout kan zijn. 

3 | Kies een leuke werkvorm om het gesprek te sturen. 

De vragenkaartjes van Chambers kunnen je daarbij 

gebruiken (zie bijlage 3).

B O E K P R O M O T I E Duur: 5-15 minuten

Je kunt als pedagogisch medewerker zelf nieuwe boeken 

promoten, maar de kinderen kunnen dit ook heel goed. 

Hoe promoot je zelf een boek?

• Zorg dat je het boek gelezen hebt.

• Vertel enthousiast over het boek. 

• Maak het persoonlijk (‘Jij houdt toch van Tosca Menten? 

Dan vind je dit vast ook wat.’)

• Vertel kort over de belangrijkste personen en gebeurte-

nissen in het boek.

• Lees een stukje voor. Leidt dit stukje in, zodat de kinderen

snappen wat zij gaan horen. Stop bij een spannend moment

(een cliffhanger).

• Zorg dat het boek direct toegankelijk is voor de kinderen 

(‘Wie wil het lezen?’).

• Gebruik een leuke werkvorm.

Hoe promoten kinderen boeken?

Kinderen kunnen een ‘boekenpitch’ houden. Ze vertellen 

in een minuut wat het onderwerp is van het boek en waarom

ze het zo’n fantastisch, spannend, griezelig of zielig boek

vonden. Dan vertellen ze voor wie het boek geschikt zou zijn.

Ze kunnen een naam noemen of een eigenschap (‘Dit is voor

iemand die van paarden/griezelen/fantasieverhalen houdt.’)

Meer werkvormen vind je in het kader ‘Werkvormen boek -

promotie’.

De vervolgbijeenkomsten
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W e r k v o r m e n  b o e k p r o m o t i e

Speeddate

De helft van de kinderen zit op een stoel of kussen. De

andere kinderen komen 2 minuten ‘daten’. Zij vertellen

over hun boek en beantwoorden vragen. Na 2 minuten

geeft de Boekenbendeleider een signaal. De leerlingen

wisselen van rol. Doe dit 3 x 2 minuten. Vraag daarna

aan de kinderen: ‘Wie heeft er een goede tip gekregen?

Welk boek wil je ook lezen?’

Boekendans

Zet een vrolijk muziekje op. De kinderen dansen 

door de ruimte met hun boek onder hun arm. Zodra 

de muziek stopt, zoeken zij een maatje. Zij krijgen 

ieder een minuut om reclame te maken voor hun boek.

Waarom moet de ander het ook lezen? (Variant: de 

kinderen lezen elkaar een grappig stukje uit het boek

voor.)

Top 10

De kinderen maken een top 10 van hun favoriete boeken.

Probeer vervolgens met z’n allen een top 10 te maken.

De kinderen moeten elkaar overtuigen van hun boek.

Een boekensushi

Beeld je een lopende band met sushi in. Leg evenveel

boeken als kinderen op een rijtje. De kinderen krijgen

2 minuten om een boek te bekijken. Let op: dit zijn

nieuwe boeken of leesmaterialen. In de 2 minuten 

maken de kinderen kennis met het boek. Na 2 minuten

geven zij het boek door aan degene links naast zich.

Dit wordt 3 x herhaald. De kinderen hebben dus in 6

minuten 3 nieuwe boeken gezien. Vraag aan het einde:

‘Zat er iets tussen dat je wilde lezen?’

Het kijken van een filmpje van de website www.boeken-

babbel.nl

Op deze site vertellen kinderen over hun favoriete

boek. Luister een boekenbabbel en vraag de kinderen:

‘Word je hier enthousiast van? Zou je het boek ook 

willen lezen?’

D O E N

Na het lezen en praten is het tijd voor actie. De duur van dit

onderdeel hangt af van de activiteit die je uitvoert.  

Tips:

• Maak je activiteitenkeuze vooraf samen met de kinderen. 

De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

o Willen de kinderen meerdere weken aan bijvoorbeeld 

een thema werken? Willen de kinderen één superleuk 

boek bespreken of meerdere boeken?

o Wat voor soort activiteiten zouden ze willen doen: 

toneel, filmen, gast uitnodigen, spel, posters maken, 

koken, verhaal schrijven?

o Hoe en wanneer willen ze iets voor ouders presenteren?

• Als er geld voor is, is het leuk om een schrijver uit te 

nodigen (via De Schrijverscentrale). Bereid een auteurs-

bezoek goed voor door samen boeken te lezen van de 

betreffende schrijver en het gesprek voor te bereiden. 

Soms geven schrijvers ook schrijf- of voorleesworkshops.

In bijlagen 1 en 2 vind je voorbeelden van activiteiten. 

In bijlage 5 vind je een voorbeeld van een boekactiviteit

(van: https://www.leesplan.nl/).

A F S L U I T I N G Duur: circa 5 minuten

Zoek een herkenbare manier om elke bijeenkomst af te 

sluiten. Een goed idee is om iedere bijeenkomst te zorgen

voor een nieuwe voorraad boeken waaruit elk kind een 

boek kan kiezen. 



Benut de afsluiting van de Boekenbende om andere kinderen

enthousiast te maken voor lezen en de Boekenbende. Bedenk

daarom samen met de kinderen een spetterende afsluiting,

bijvoorbeeld een presentatie of tentoonstelling. 

E v a l u a t i e

Neem de tijd om de Boekenbende te evalueren. Wat vonden

de kinderen het leukst aan de Boekenbende? Bedenk wat je

graag wilt weten van de kinderen, bijvoorbeeld:

• Wat zou je iemand die de Boekenbende niet kent, 

vertellen over de Boekenbende?

• Wat vond je het leukst aan de Boekenbende?

• Wat zou je willen veranderen aan de Boekenbende?

• Zou je nog een keer meedoen?

• Heb je nieuwe boeken leren kennen door de Boekenbende;

zo ja, welke?

• Ben je meer gaan lezen door de Boekenbende?

Je kunt evalueren in een groepsgesprek. Je kunt ook voor

een andere werkvorm kiezen, bijvoorbeeld:

• Volgend jaar organiseer je de Boekenbende weer, daarom

wil je graag weten wat je moet behouden én wat je anders

kan doen volgende keer. Hang twee flappen op: 

1 | Wat vond je leuk aan de Boekenbende en moet echt 

blijven? 

2 | Wat wil je veranderen aan de Boekenbende? De kinderen

lopen rond en kunnen hun reactie op de flap schrijven.

Bespreek dit samen.

• Betrek de kinderen bij de uitnodiging voor volgend jaar. 

Wat zouden zij tegen andere kinderen zeggen? Waarom is 

het leuk mee te doen met de Boekenbende? Maak samen 

de uitnodiging.

• Denken, delen, uitwisselen: stel een evaluatieve vraag. 

De kinderen denken eerst zelf na en schrijven dit even-  

tueel op, delen in tweetallen en wisselen daarna in de 

grote groep uit. 
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Laatste bijeenkomst

I d e e ë n  v o o r  d e  l a a t s t e  b i j e e n k o m s t

Presentatie

Bereid met de kinderen een echte presentatie voor. 

Nodig de ouders en andere belangstellenden uit om 

te komen kijken, bijvoorbeeld het laatste uur van de

opvang. Maak met de kinderen uitnodigingen en zorg

voor een hapje en een drankje. Tijdens de presentatie

maken jullie bekend welk boek het meest in de smaak

viel bij iedereen of laten jullie een toneelstuk of eigen

film zien naar aanleiding van een boek. Gebruik de 

resultaten van de activiteiten om het programma van 

de presentatie te bepalen. 

Tentoonstelling

Presenteer de gemaakte tekeningen, cartoons, gedich-

ten of verhalen op grote gekleurde vellen. Maak er een

heuse tentoonstelling van. Laat de kinderen bijschrif-

ten maken op kleine papiertjes. Maak een uitnodiging

voor de ouders en andere kinderen en belangstellenden

om de tentoonstelling te komen bekijken. Natuurlijk

zorg je voor een hapje en een drankje, zoals op een

echte opening. Wellicht kunnen de kinderen in de 

bibliotheek exposeren?
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Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) is een kinder-

opvangorganisatie in de Noordoostpolder en op Urk. In 2017

is SKN een Boekenbende gestart. 

Als bso kun je nooit zo’n uitgebreide boekencollectie op-

bouwen als de bibliotheek. We zorgen er wel voor dat op al

onze locaties boeken zijn voor kinderen en de bibliotheek

helpt ons de collectie actueel te houden. Boekenbende

wordt georganiseerd door onze collega, Pauline, en een 

medewerker van de bibliotheek. Deze combinatie werkt 

heel goed. De bibliotheek heeft kennis van boeken en de 

activiteiten voor de Boekenbende-bijeenkomsten, Pauline 

is pedagogisch medewerker en kent onze kinderen. Er is

overleg in boekkeuze, daarin vullen ze elkaar echt aan. 

Pauline leest zelf ook graag. Hier hebben we actief naar 

gezocht binnen onze bso’s, een collega die lezen zelf ook

als hobby heeft.

De bibliotheek draagt zorg voor de activiteiten voor de 

Boekenbende. De bibliotheek maakte een prachtig spel

waarin alle partijen die betrokken zijn bij een boek een rol

hadden: de schrijver, de uitgever, de illustrator. Een volgende

keer staat een boek en de verfilming van het boek centraal.

Waar zitten de verschillen, hoe komt het dat een film nooit

precies hetzelfde verhaal kan vertellen als het boek? 

Samen met de kinderen wordt het gelezen boek tijdens 

de Boekenbende-bijeenkomst echt uitgediept. De kinderen

gaan er met elkaar over in gesprek en leren dat een ander 

Van dit besef hebben ze levenslang profijt.’ 

Vooruitkijken

‘Al onze kinderdagverblijven hebben een leesplan en lezen

is een vast agendapunt in ons werkoverleg. Op de bso’s was

dat nog niet zo, maar sinds de Boekenbende is ook op de

bso’s lezen een vast agendapunt. We bespreken hoe het gaat,

welke taken er liggen en wat er nog beter kan. Leeft de 

Boekenbende op iedere bso evenveel, of kan daar nog extra

aandacht naartoe? De kinderen komen nu vol enthousiasme

terug van de Boekenbende; dit stimuleert de interesse voor

lezen op de bso-locaties. Nu hebben we nog één Boeken -

bende, maar bij genoeg animo breiden we misschien wel

uit. Dan kunnen we bijvoorbeeld met twee niveaugroepen

gaan werken. Dan kunnen er nog meer kinderen genieten

van boeken.’

Portret 
Boekenbende SKN

B i a n c a  S i k m a ,  t e a m l e i d e r  v a n  S K N  v e r t e l t :  

‘Een Boekenbende past goed bij ons aanbod. Onze kinder-

opvangorganisatie werkt intensief samen met de bibliotheek

en ook op managementniveau is er contact over de samen-

werking. Tijdens een van deze gesprekken kwam naar voren:

wat kunnen we nog meer doen? Is een boekenclub in de bso

een goed idee? Inmiddels organiseert SKN één keer per twee

maanden de Boekenbende, een groot succes! 

De SKN Boekenbende is geen vaste club. Kinderen schrijven

zich in voor de nieuwe Boekenbende zodra het nieuwe boek

bekend is. Kinderen leren zo een bewuste keuze te maken

voor een boek, op basis van hun eigen interesse. Ieder kind

krijgt de kans om mee te doen: fanatieke lezers doen vaker

mee, maar een kind mag het ook een keer uitproberen. Dat

past bij de bso. Lezen is een leuke activiteit, waar kinderen

zelf voor kiezen. Deze autonomie vinden wij belangrijk voor

kinderen. Wel geldt: als een kind zich inschrijft, is het de

bedoeling dat ze zowel aan de start als de afsluitende Boeken-

bende-bijeenkomst deelnemen. Zo leren we kinderen om af

te maken waar je aan begint.

Er nemen rond de twaalf kinderen deel aan een bijeenkomst,

van verschillende bso’s. Kinderen van verschillende scholen

ontmoeten elkaar op interessegebied. Dit vind ik een enorme

winst van de Boekenbende.’ 

Samen met de bibliotheek

‘De samenwerking met de Flevomeer-bibliotheek is voor 

ons onmisbaar, dit start al in de babyopvang. Samen werk je

aan een doorgaande lijn. Kinderen gaan met school naar de 

bibliotheek, met hun ouders en met de bso. Zo gebruiken 

alle opvoeders hetzelfde instrument en samen maak je van

kinderen enthousiaste lezers.



B e w e g e n  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: ruimte om te bewegen, materialen bij het spel/de

sport.

Beschrijving: bedenk een activiteit waarbij de kinderen 

kunnen bewegen.

• Lees je een boek waarin sport centraal staat? Doe de 

sport na. Of bedenk een nieuw spel met eigen spelregels. 

• Het spelletje Ren je Rot kun je bij veel thema’s uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: In ‘De avonturen van twee zwerfkatten’ 

hebben de katten veel verschillende emoties. Nies is een 

dappere zwerfkat. Krabbel is soms een beetje bang. Welke

emoties kunnen dieren nog meer hebben? Maak kaartjes 

met emoties. Verzamel daarnaast verschillende dieren 

(bijvoorbeeld afbeeldingen of plastic poppetjes). Maak 

twee hoeken in de ruimte: links is ‘nee’, rechts is ‘ja’. 

Houd een dier en een emotiekaartje omhoog. Vraag de 

kinderen: ‘Zou een tijger jaloers kunnen zijn? Is een mier 

weleens blij?’ De kinderen rennen naar een bepaalde hoek.

Vraag hun om een toelichting van hun keuze. (De avontu-

ren van twee zwerfkatten, Pieter Feller).

B o e k v e r f i l m i n g  ( 2  o f  3  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: een boek dat verfilmd is, de film en mogelijkheid om

de film af te spelen. 

Beschrijving: zorg dat alle kinderen het gekozen boek hebben

gelezen en bespreek het boek. Kijk de volgende bijeenkomst

samen naar de film en bespreek het verschil of de overeen-

komst tussen het boek en de film. Wat vinden de kinderen

mooier, beter of leuker, en waarom? 

In de derde bijeenkomst schrijven de kinderen eventueel een

korte review/recensie over de film of het boek. Bespreek met

de kinderen waar je die recensies kunt plaatsen.

Hulp nodig? Ga naar kijk-goed.nl, filter op filmkenmerken

en kies bij genres voor boekverfilming. Download vervolgens

het lesmateriaal bij de film van je keuze. 

B u i t e n  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: een buitenruimte.

Beschrijving: bedenk een activiteit buiten. Per seizoen is er

buiten veel te doen. Maak een hut, ga op zoek naar dieren

en planten of doe een experiment. 

• In Schaatsen in de mist komen veel vogels voor. Bedenk 

met de kinderen welke vogels ze kennen en ga buiten op 

zoek naar vogels. Maak foto’s van de verschillende vogels

en koppel er een knutselactiviteit aan. (Schaatsen in de 

mist. Hans Kuyper.)

• Stijn is uitvinder. Hij bedenkt bijvoorbeeld hoe je de hond

uit kunt laten in de regen, zonder nat te worden! Bedenk 

samen met de kinderen leuke proefjes die zij buiten kun-

nen uitvoeren. Kijk voor ideeën op www.proefjes.nl.

C a r t o o n s  ( 1  b i j e e n k o m s t ) )

Nodig: een aantal boekjes, kranten en tijdschriften met 

cartoons. Om de cartoons te maken: computer, laptop, tablet

met internet of knutselspullen.

Beschrijving: neem een aantal boekjes, kranten en tijdschrif-

ten met cartoons mee. Laat de kinderen tweetallen vormen.

Deel het materiaal uit en laat ieder tweetal een cartoon 

kiezen die zij heel goed vinden. Praat met de groep over de

kenmerken van een goede cartoon: opbouw, tekst, dialoog,

handeling, tekeningen (kracht van eenvoud). Soms bestaat

een cartoon uit slechts een afbeelding. Wat maakt zo’n 

cartoon goed? 

Ga nu zelf cartoons maken, weer in tweetallen. Cartoons kun

je zelf tekenen, maar ook maken via internet. Help de kinderen

met het kiezen van een site en het gebruik van de programma’s.

Probeer bijvoorbeeld de website Prixton.com eens uit.

D e  e c h t e  w e r e l d !  ( 1  o f  2  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: afhankelijk van de activiteit.

Beschrijving: koppel een activiteit uit de echte wereld aan

het thema van het boek. 

Bezoek of nodig bijvoorbeeld een dierenambulance uit na

het lezen van Bibi Dumon Tak.

D r a m a  ( 1  o f  2  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: verkleedspullen.

Beschrijving: veel verhalen lenen zich goed om na te spelen.

Bijvoorbeeld:

• In het boek Over vroeger en nu. Verhalen bij de canon

staan kleurrijke en spannende verhalen, passend bij 

gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. Kies één
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Bijlage 1

Activiteiten bij DOEN!



verhaal. Lees dit vaker voor en betrek de kinderen bij het 

verhaal. Vat het verhaal met de kinderen samen. Je kunt 

hier picto’s voor gebruiken.

o Over wie gaat het verhaal?

o Welke personen komen er nog meer in voor?

o Waar speelt het verhaal zich af?

o Wat gebeurt er?

Als je gecontroleerd hebt dat de kinderen het verhaal begrij-

pen, speel je het verhaal samen of in groepjes na. Bijvoor

beeld: één verhaal gaat over Louis die de eerste televisie-

uitzending meemaakt. Lees het verhaal met de kinderen en

bespreek hoe de eerste televisie-uitzending eruit moet 

hebben gezien. Wellicht kun je op YouTube nog oude tele

visiefragmenten vinden die je kunt laten zien. Maak samen

een decor, verdeel de rollen en presenteer gezamenlijk de

eerste televisie-uitzending. (Over vroeger en nu. Verhalen

bij de canon. Agave Kruijssen, Janny van der Molen, 

Martine Letterie.)

• Ronja de roversdochter vlucht samen met Birk het bos in. 

Zij beleven daar veel avonturen met gevaarlijke aardman-

nen en vogelheksen. Kies een scène, verdeel de rollen en 

speel het avontuur na. Bekijk de kostuums van de vogel

heksen; kunnen jullie die namaken? (Ronja de Rovers-

dochter. Astrid Lingren.)

F i l m  m a k e n  ( 4  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: telefoon (of filmcamera indien beschikbaar) om film

op te nemen, computer(s), een programma om film te bewer-

ken en mogelijkheid om eindresultaat af te spelen. 

Kosten: feestelijke presentatie (eventueel). 

Beschrijving: de leesclub maakt gedurende een aantal weken

een film, eventueel gebaseerd op (een favoriet thema van)

een boek.

• Bijeenkomst 1: introductie. 

• Bijeenkomst 2: bedenken van een kort verhaal. 

Vul samen het wie-wat-waarschema in en laat de kinderen

in groepjes de personages en de verhaallijn uitwerken. 

• Bijeenkomst 3 en 4: een script maken.

Knip samen het verhaal in maximaal 10 korte stukjes 

(scènes) en werk in groepjes de scène uit (wie, wat, waar 

per scène + dialoog). Maak tot slot een planning wanneer 

welke scène gefilmd gaat worden en verdeel de rollen 

(acteurs, camera, regisseur enz.).

TIP: het gebruiken van een bestaand verhaal neemt

minder tijd in beslag. In dit geval is het belangrijk dat

de kinderen het verhaal goed lezen en op basis daarvan

het wie–wat–waar - schema invullen en het verhaal in

stukjes knippen om er een script van te maken.
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K o k e n   ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: een keuken, materialen om te koken, benodigde 

ingrediënten.

Beschrijving: in veel boeken staat eten centraal. Ga samen

aan de slag in de keuken, bijvoorbeeld:

• Maak samen brandnetelsoep na het lezen van Otje. 

(Otje. Annie M.G. Schmidt.)

• Bedenk samen met de kinderen een recept voor koekjes 

voor de koningin. (Koekjes voor de Koningin. Mathilda 

Masters, Georgien Overwater.)

L u i s t e r b o e k  m a k e n  ( 1  o f  2  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: computer met opnameapparatuur, scanner om platen

in te scannen.

Beschrijving: kies samen een kort verhaal om een luister-

boek van te maken. Oefen met elkaar het voorlezen van het

verhaal. Wie doet welke stem?

Scan de platen in en zet deze achter elkaar in een filmpje. Je

kunt hier het programma Moviemaker bijvoorbeeld voor ge-

bruiken. Spreek de stemmen in. Kijk voor een voorbeeld naar

https://www.youtube.com/watch?v=o2aW6KVVeFc. 

R o a l d  D a h l s  G r u w e l i j k e  R i j m e n  

( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: het boek de Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl, papier

en kleurpotloden (o.i.d.). 

Beschrijving: neem de Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl

mee naar de bijeenkomst. Je gaat drie sprookjes laten horen

en de kinderen gaan er een tekening bij maken. 

1 | Assepoester. Warming-up: zeg de kinderen dat zij moeten 

raden welk sprookjesfiguur jij bent. Ze mogen ja-neevragen

aan je stellen en moeten er zo achter komen wie jij bent. 

Daarna lees je het betreffende rijm voor, gevolgd door 

een opdracht: wat zou jij willen vragen aan petemoei? 

Teken het maar. 

2 | Sneeuwwitje. Zelfde opbouw: warming-up, rijm lezen, 

opdracht: wat zou jij aan de spiegel willen vragen? Schrijf 

het maar op.

3 | De drie biggetjes. Zelfde opbouw: warming-up, rijm lezen,

opdracht: wat zou jij bedenken om van dat beest af te 

komen? Teken het maar. 

Bekijk en bespreek met elkaar het resultaat.

S t a n d - u p v e r h a l e n  m a k e n  /  r i j g v e r h a a l  

( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: kaartjes met personen, voorwerpen erop. Kijk voor 

inspiratie bij de Story Cubes: https://www.educatheek.nl/-

Rory-Story-Cubes-(verhaaldobbelstenen)_9218.html.

Beschrijving: maak al improviserend met elkaar een verhaal.

Ga in een kring zitten en begin met het verhaal: ‘Er was eens

…’. Eén kind neemt meteen het stokje over en begint te ver-



tellen. Zodra hij of zij stopt, neemt het volgende kind het

over. Deel eventueel kaartjes uit met personen, voorwerpen

en dergelijke erop. De kinderen kunnen deze kaartjes gebrui-

ken als het verhaal vastloopt.

S t r i p v e r h a a l  m a k e n  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: pen/potlood en papier, boeken met korte verhalen.

Beschrijving: kies of bedenk met de Boekenbende een 

(bekend) kort verhaal en ‘vertaal’ dat in een stripverhaal!

Wat is het verschil met een gewoon leesverhaal?

Te k e n e n  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: pen/potlood, papier.

Beschrijving: koppel tekenen en knutselen aan het thema

van het boek. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld laten luisteren

naar fragmenten en vragen personages of plaatsen uit het

boek te tekenen. Voorbeelden:

• Lees een fragment voor van Pudding Tarzan. Laat de 

kinderen nog niet zien hoe Pudding Tarzan eruitziet, zodat

zij gericht luisteren naar de omschrijving uit het boek. 

Pudding Tarzan is een miezerig, fragiel mannetje. 

De omschrijvingen in het boek prikkelen de fantasie van 

de kinderen! Vraag de kinderen te tekenen hoe zij denken

dat Pudding Tarzan eruitziet. (Pudding Tarzan. Ole Lund 

Kirkegaard.)

• Vraag de kinderen een nieuwe kaft voor het boek te 

ontwerpen. 

• Lezen jullie een sprookje? Vraag de kinderen een nieuw 

sprookjesfiguur te bedenken.

To n e e l s p e l e n  ( 2  o f  3  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: een boek dat iedereen gelezen heeft. Verkleedkleren

en/of accessoires. Indien mogelijk: een dramadocent die een

dramaworkshop geeft met het boek als basis.

Beschrijving: het verhaal in het boek is het uitgangspunt.

Spelen jullie het hele verhaal na, of een deel? Verdeel samen

de rollen van de personages en laat iemand verhaalfragmen-

ten voorlezen (de verteller). Laat de kinderen scènes naspelen

en maak daar ten slotte een korte voorstelling van.

Je kunt ook toneelleesboeken gebruiken. Daarin zijn de rollen

al verdeeld. Kijk voor voorbeelden op https://www.lees -

letters.nl/theaterlezen en https://www.zwijsen.nl/series/-

toneellezen.

V l o g  m a k e n  ( 1  à  2  b i j e e n k o m s t e n )

Nodig: telefoon (of filmcamera) om de vlog op te nemen. 

Beschrijving: hoe maak je iemand enthousiast voor je boek?

Promoot je boek of maak een trailer van het boek door mid-

del van een vlog. 

• Bijeenkomst 1: laat de kinderen nadenken over hun boek-

promotie. Hoe overtuig je anderen het boek ook te lezen? 

Wat hebben zij daarvoor nodig? Ga daarna in gesprek 

over een vlog. Wat is een goede vlog volgens de kinderen?

Bekijk eventueel een vlog op YouTube. Laat de kinderen 

daarna in groepjes een vlog maken. Je kunt je telefoon 

gebruiken om de vlog op te nemen. 

• Bijeenkomst 2: presenteer elkaar de vlog. Welk boek zou 

je ook willen lezen?

Z e l f  s c h r i j v e n  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: pen en papier voor iedereen, twee willekeurige voor-

werpen (schaar, koffer, kerstbal, het maakt niet uit).

Beschrijving: je laat de kinderen een voorwerp zien en vraagt

ze de eerste vijf woorden op te schijven waar ze aan denken

bij dat voorwerp. Dan vraag je ze een kort verhaaltje te schrij-

ven waarin ze hun vijf woorden laten terugkomen. Wie wil,

mag voorlezen (dit hoeft niet!). Je kunt dit nogmaals doen

met een ander voorwerp. Het verhaal is altijd goed (spelling

is even niet belangrijk). NB Je kunt de kinderen ook vragen

een gedicht te schrijven waarin hun vijf woorden voorkomen.

Meer tips vind je in het boek Weten waar de woorden zijn

van Mariet Lems.

TIP: Kies eventueel een dichtvorm uit voor de kinderen

en licht deze toe. 

Bijvoorbeeld een Elf: een kort gedicht bestaande uit elf

woorden, verdeeld over vijf regels. De eerste regel be-

vat één woord, de tweede twee enz. De vijfde regel

heeft weer één woord en bevat een samenvatting van

het geheel. 

Z e l f  s c h r i j v e n  2  ( 1  b i j e e n k o m s t )

Nodig: vijf boeken die voor de kinderen minder bekend zijn

(vraag de bibliotheek), opgerolde papieren stroken (een voor

ieder kind) met de beginregel van een van de vijf boeken,

pen en papier.

Beschrijving: vertel de kinderen dat ze hun ogen moeten

sluiten en aan een leuke gebeurtenis moeten denken. 

Wat was het voor een weer? Hoe rook het? Hoe voelde je je?

Geef de kinderen even de tijd zich in te leven. Geef dan ieder

kind een strook met een beginzin, pen en papier. Vraag de

kinderen verder te schrijven aan het verhaal. Alles is goed,

gewoon wat er in hen opkomt. Na ongeveer vijftien minuten

kunnen de kinderen die willen hun verhaal voorlezen. Laat

daarna de boeken zien waar de zinnen uitkomen.

N o g  m e e r  i d e e ë n

Meer inspiratie nodig, ook voor kleuters? Kijk op https://-

www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/praktische-tips.

Alle bijeenkomsten besteden aan één onderwerp? Kijk in 

bijlage 1. voor tips.
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Er zijn enorm veel verschillende activiteiten die je kunt doen

met, of naar aanleiding van een boek of een verhaal. Hier -

onder staan enkele activiteiten genoemd die je kunt gebrui-

ken als je alle bijeenkomsten aan één soort onderwerp wilt

werken.

1  | D o e  m e e  a a n  d e  K i n d e r j u r y

Nodig: check de website www.kinderjury.nl voor meer infor-

matie over de precieze stemperiode. 

Beschrijving: neem als leesclub deel aan de Kinderjury, door

in de bijeenkomsten boeken voor de Nationale Kinderjury

(dus van het jaar ervoor!) centraal te stellen. Eind november

komt de kinderjury met een tiplijst van 25 boeken. Vraag de

bibliotheek deze boeken te leveren. Verdeel deze boeken

over de leden en laat de kinderen (in duo’s of alleen) deze

boeken aan elkaar presenteren. 

Laat de kinderen de boeken promoten: waarom dit boek 

zou moeten winnen? Leden kunnen daarbij oefenen met het

beargumenteren bij de andere leden van de Boekenbende.

Maak gezamenlijk een lijst van circa acht boeken die vervol-

gens tijdens de bijeenkomsten aan bod komen en kies uit-

eindelijk een top drie. Gebruik de bijeenkomsten om voor

deze drie boeken een campagne te bedenken om elk boek

aan te prijzen en zoveel mogelijk kinderen te laten stemmen.

De leden van de Boekenbende kunnen campagne voeren 

om hun boek in de top van de Kinderjury te laten komen 

of misschien zelfs wel te laten winnen. Daarvoor kunnen ze

campagne voeren in de klas, op school en de plaatselijke 

bibliotheek.
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2  | S a m e n  e e n  b o e k  m a k e n

Leeftijd: 10-12 jaar. 

Nodig: eventueel het jongeschrijverswerkboek.

Product: de kinderen hebben aan het eind van de periode

gezamenlijk een boek geschreven. Verschillende websites

bieden de mogelijkheid om het boek te laten drukken. 

Kosten: kopiëren werkboek, drukkosten boek en mogelijke

kosten bij feestelijke presentatie boek.

Beschrijving: daag de deelnemers van de Boekenbende uit

om samen een boek te schrijven. 

• Bijeenkomst 1: introduceer het project. 

• Bijeenkomst 2: nodig een (amateur)schrijver of een 

schrijfdocent uit om het schrijfproces te beschrijven en de

kinderen tips te geven. 

• Bijeenkomst 3: gezamenlijke voorbereiding.

Vul samen het wie-wat-waarschema in en laat de kinderen

in groepjes de personages en de verhaallijn uitwerken. 

Verdeel de taken (schrijvers, illustratoren, redacteuren) 

en geef ‘de pen’ aan de eerste schrijver mee.

• Bijeenkomst 4 t/m 8: schrijven!

Laat wekelijks een kind aan het boek schrijven. Besteed 

tijdens de bijeenkomsten zelf tijd aan het stuk dat is 

geschreven. Geef aan de schrijvers inspirerende schrijf-

oefeningen en laat de illustratoren tekeningen maken bij 

de gebeurtenissen in het verhaal.

• Bijeenkomst 9: redigeren.

Tijd om het verhaal en de illustraties bij elkaar te voegen 

en samen kritisch naar het boek te kijken: hoe loopt het 

verhaal, staan de illustraties op de juiste plekt en … mist 

er nog iets? 

• Bijeenkomst 10: feestelijke presentatie van het Boeken-

bende-boek, waarbij ieder kind een stuk van het verhaal 

voorleest.

Bijlage 2

Samenwerken aan één doel

Introductie + verdelen 25 boeken Bijeenkomst 1

Lees- en stemtips door een recensent of de bibliotheek Bijeenkomst 2

Lezen van de lijst, maken van promotiefilmpje (telefoon) Thuis

Filmpje laten zien/vertellen en bespreken boeken (per bijeenkomst max. 5 boeken) Bijeenkomst 3 t/m 7

Stemmen: Boekenbende Top 3 Bijeenkomst 7

Promotieposters of filmpjes maken voor de Boekenbende Top 3 Bijeenkomst 8

Bezoek bibliotheek/(kinder)boekwinkel i.v.m. promotie Boekenbende Top 3 Bijeenkomst 9/10

Stemmen op de website van de Nationale Kinderjury! Bijeenkomst 10



3  | Va n  i d e e  t o t  b o e k  

Nodig: schrijver, uitgever, redacteur en/of drukkerij om te

bezoeken.  

Beschrijving: Bij dit thema gaat de Boekenbende aan de slag

met activiteiten die te maken hebben met het productieproces

van een boek.

• Praat of skype/facetime bijvoorbeeld met een schrijver of 

kinderboekenuitgever of zoek informatie over het ontstaan

van een verhaal. Hoe komt een schrijver aan een idee, 

hoe wordt dit een eerste versie van een verhaal en hoe?

• Nodig vervolgens een uitgever en/of redacteur en/of 

vormgever uit en laat hem of haar vertellen over het tot 

stand komen van een boek. Wat doet een uitgever of een 

redacteur met het verhaal voor het naar de drukker kan? 

Wat gebeurt er daarna?

• Breng een bezoek aan een drukkerij om te zien hoe een 

boek wordt gemaakt.

4  | A l l e s  r o n d  é é n  t h e m a

Nodig: boekenkrat met themaboeken, pc/laptop/tablet om

filmpjes te bekijken.

Beschrijving: kies voor een thema en organiseer daarbij 

een reeks van verschillende soorten activiteiten. Zorg voor

voldoende afwisseling en een logische opbouw van de activi-

teiten. Op www.jeugdbibliotheek.nl zijn thematische boeken-

lijsten te vinden voor tientallen onderwerpen. Combineer de

themaboeken met YouTube-filmpjes over een onderwerp.

Voorbeelden: 

• Knutselen: lezen over knutselen, vlogs bekijken, zelf 

dingen maken.

• De wijde wereld: verhalen en informatieve boeken over 

andere landen lezen en bespreken. Dit kun je combineren 

met eigen vakantie(beeld)verslagen.

• Geheimen: boeken over geheimen en geheimzinnige 

dingen lezen, strips van Agent 327 lezen, de krant nalezen 

op geheimzinnige berichten, zelf een geheimschrift ont-

werpen (bijv. met behulp van het boek Geheimtaal van 

Henk Hokke, 2002, uitg. Cantecleer), rijgverhaal over een 

geheim agent. 

• Dagboeken: dagboeken lezen, dagboek bijhouden, samen

dagboek van verzonnen persoon schrijven. 

• Strips: strips lezen, strips tekenen, strips naspelen, een 

cartoon maken voor de schoolkrant, een grote stripcollage

maken als kunstwerk, bezoek aan een stripwinkel
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Het Vragenspel van Chambers is een hulpmiddel om het 

gesprek over boeken te stimuleren.  De vragen dagen leerlin-

gen uit om te denken en praten over hun boek. Ze leren hier-

mee hun mening te uiten, hun beleving en interpretatie van

een verhaal te delen met anderen. 

Het vragenspel bestaat uit verschillende kaartjes met vragen.

Chambers onderscheidt een aantal fases in zijn gesprekken:

1 | Eerste indruk en waardering (basisvragen)

Wat voor idee kreeg je toen je het boek voor het eerst zag?

Wat vond je mooi, goed? Wat vond je niet mooi, niet leuk?

Wat begreep je niet goed? Waaraan deed dit verhaal je 

denken?

2 | Praten over de inhoud van het verhaal (speciale vragen)

Kun je kort de inhoud vertellen? Welke personages spelen

er een rol? Wie boeide jou het meeste? Wie vertelt het 

verhaal? Waar speelt het verhaal zich af en wanneer? 

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen?

3 | Praten over de vormkenmerken van het verhaal 

(algemene vragen)

Genre: ken je andere boeken die tot dit genre behoren?

Taalgebruik: wat valt je op aan het taalgebruik?

Belevingswereld: zijn er gebeurtenissen in het boek die 

jij ook hebt meegemaakt? Of zou willen meemaken?

Verhaallagen: heeft het boek verschillende verhaallijnen?

Waardering: aan wie zou je het boek aanraden? Waarom?

Download de vragenkaartjes via http://www.lezenisgoud.nl/

Chambers.htm.

Ook zijn er kaartjes ontwikkeld voor tweegesprekken met

vervolgvragen. Download deze via: http://pro.debibliotheek-

opschool.nl/toolkit/lezen.html. 

TIPS

• Gebruik een dobbelsteen om een vraag te kiezen. 

De kinderen gooien met de dobbelsteen. Het nummer

op de dobbelsteen correspondeert met het kaartje 

dat zij mogen pakken. 

• Laat de kinderen zelf vragen bedenken en voeg deze

toe aan de stapel met kaartjes van Chambers.

• De kinderen hebben soms de neiging snel antwoord

te geven. Vraag door en speel de vraag door naar 

andere kinderen.

• Geef de kinderen de opdracht een interview voor te 

bereiden. Zij interviewen elkaar over het gelezen 

boek. Vraag de kinderen zelf drie vragen te verzinnen

en drie vragen van Chambers uit te zoeken

• Stel de vraag. Laat alle kinderen hun antwoord voor

zichzelf opschrijven. Laat de kinderen daarna in 

tweetallen delen wat zij hebben opgeschreven. Deel

het vervolgens in de groep.
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Bijlage 3

Vragenspel van Chambers 
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Boekenbende 6-9 jaar Boekenbende 10-12 jaar toelichting

Werving kinderen

Informeren ouders 

Aantal deelnemers ( tussen 6 en 12)

Locatie

Start- en einddatum

Aantal keer

Totale kosten

• collectie

• bibliotheekabonnement

• gastsprekers

• materialen

Wie betaalt wat?

Taakverdeling bso

1. Bso 

2. Bibliotheek

Bijlage 4

Overzicht voorbereiding
Boekenbende  



Bijlage 5

Voorbeeld boekactiviteit
bso van Leesplan.nl
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Boekenact iv i te i t  BSO 

Een toetje om te zoenen | Marion van de Coolwijk       

Doelgroep groep 5 en 6 (9 - 10 jaar)   

• Vriendschap en verliefdheid 
• Clubjes   
• Cupcakes bakken   
• Receptenboek maken  

Inhoud van het verhaal
Elke woensdagmiddag komt de Cupcakeclub van Zilver samen om te bakken. Hun zelf -
gemaakte cupcakes zijn een groot succes in de bakkerswinkel van Zilvers vader. Maar nu
dreigt de club uit elkaar te vallen. Zilver is namelijk verliefd op David! En ze gaat liever met 
hem naar de film dan naar de Cupcakeclub. Dat kan natuurlijk niet, vinden de anderen. 
Er is maar één oplossing: David moet ook bij de club komen. Maar dan moet hij wel slagen
voor de test … 

Werkvormen
Voorlezen Lees een of meerdere hoofdstukken voor. Bespreek met de kinderen wie 

dat ook weleens heeft meegemaakt, dat je op twee plekken tegelijk wilde 
zijn. Hoe hebben zij dat opgelost? 

Zelf lezen Wie wil, kan het boek zelf uitlezen. Uiteraard kun je het boek in etappes 
ook helemaal voorlezen.
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Cupcakes bakken  
Materialen boter, meel suiker, eieren, cupcakevormen en cupcakebakjes. Je kunt 

natuurlijk ook gewoon een pak voor muffins kopen. Oven, ovenhand-
schoenen, schorten, theedoek, mengkom, spatel, mixer of garde.        

Voorbereiding doe met de kinderen die mee gaan doen de boodschappen of doe ze 
van tevoren. Zet de ingrediënten vast klaar, en ook de schorten.           

Tijd 60 minuten  
Uitvoering dit boek staat vol met lekkere en makkelijke recepten voor cupcakes. 

Ideaal dus om met de kinderen uit te proberen! Worden het de chocolade
cupcakes met kers of de red velvet-cupcakes? Of misschien toch de 
hartige met broccoli en ham? Of hebben de kinderen een eigen recept? 
Veel bakplezier!  

Receptenboek maken     
Materialen papier in alle kleuren, een schriftje per kind, kleurpotloden, pennen 

en stiften.        
Voorbereiding verzamel enkele (kinder)kookboeken en leg vast alle spullen klaar.                 
Tijd 30 minuten en meer    
Uitvoering wie van bakken en koken houdt, heeft vaak een eigen receptenboekje. 

Daarin gaan de lekkerste recepten, zodat je ze altijd kan terug vinden. 
Natuurlijk kunnen de kinderen dat ook zelf maken! Zorg dat er voor ieder
kind een leeg schrift is of bundel losse vellen later tot een boekje. Zorg 
ook voor een stapel kinderkookboeken en kooktijdschriften. Vertel hoe 
recepten eruitzien: eerst een lijst met ingrediënten en vervolgens een 
stap-voor-staphandleiding. Laat de kinderen hun favoriete recepten zo 
opschrijven. Natuurlijk kun je alles mooi versieren, dat ziet er gezellig uit!

Soortgelijke boeken
• Lekker opscheppen! Kookboek voor kinderen | Karin Luiten        
• De Muffin-club, de zoetste club ter wereld | Katja Alves               



Recept: …………………………………………………

Ingrediënten: 

• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
• ….

Hoe maak je het?: 

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3:

Enzovoorts … 

Zo ziet het eruit: 
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