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KALENDER 2020/2021

DE
PROJECTEN
OP EEN RIJ
Beste Boek voor
Jongeren en 3PAK
Bij de start van de Boekenweek voor Jongeren
worden de winnaars bekendgemaakt van
het Beste Boek voor Jongeren 2020. Voor de
zomervakantie nomineert een volwassen vakjury tien boeken voor jongeren tussen vijftien
en achttien jaar, vijf in de categorie Oorspronkelijk Nederlands en vijf in de categorie Vertaald. Een jongerenjury kiest vervolgens de
twee uiteindelijke winnaars. De Boekenweek
voor Jongeren heeft ook een eigen geschenk:
3PAK, dat dit jaar is geschreven door Daniëlle
Bakhuis, Johan Fretz en Pepijn Lanen. 3PAK
is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw,
van vmbo, havo tot vwo. Elke sectie Nederlands ontvangt voor 1 september één gratis
schoolpakket met daarin 32 exemplaren van
het geschenk. Dit jaar is 3PAK ook online te
lezen via jeugdbibliotheek.nl voor leden van
de Bibliotheek. boekenweekvoorjongeren.nl

Read2Me!
In ruim tien jaar tijd is Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor eersteklassers, uitgegroeid
tot een succesvolle formule waaraan jaarlijks
ruim 1.300 klassen meedoen. De eerste
ronde bestaat uit een schoolkampioenschap.
Sommige scholen organiseren rond deze
schoolfinale een speciale avond met muziek
of theater als pauze-acts, die ook toegankelijk is voor ouders. De schoolkampioenen nemen het tegen elkaar op in regionale finales
in februari 2021, die worden georganiseerd
door de bibliotheken. De winnaars van deze
wedstrijden mogen door naar de provinciale
finales in maart en april. In mei 2021 vindt
de landelijke finale plaats in Utrecht waar
door een professionele jury de Read2Me!
Voorleeskampioen wordt gekozen. Voor de
finale bereiden de kandidaten een voorleesfragment voor uit een boek dat aansluit bij de
historische canon. Leerlingen van alle schoolniveaus uit het voortgezet onderwijs kunnen
meedoen. read2mevoorleeswedstrijd.nl

De Jonge Jury

De Boekenweek
voor Jongeren

In de Jonge Jury brengen leerlingen uit de onderbouw van het middelbaar onderwijs hun
stem uit om te bepalen welk boek de Prijs
van de Jonge Jury verdient. In de vorige editie
deed een recordaantal van 17.000 jongeren
mee. Op de Jonge Jury-website zijn vanaf november 2020 de tien Leestips te vinden, die
centraal staan tijdens de stemcampagne. De
elfde Leestip, die voortkomt uit de Wildcardwedstrijd voor scholen, volgt in december.
Begin mei 2021 wordt bekendgemaakt welke
drie boeken de meeste stemmen hebben
gekregen. De uitreiking van de Prijs van de
Jonge Jury vindt plaats tijdens de Dag van
de Jonge Jury op 9 juni 2021. Kaarten voor
het festival zijn verkrijgbaar via de website.
Het evenement kan ook in de klas worden
gevolgd via een livestream. Dit pakket kan
worden uitgebreid tot de Dag van de Jonge
Jury Lokaal met een auteursbezoek op school
én een lesbrief met een verwerkingsopdracht
voor in het fictiedossier.
jongejury.nl

De Boekenweek voor Jongeren vindt plaats
van 18 tot en met 27 september 2020 en
is speciaal bedoeld voor jongeren tussen
vijftien en achttien jaar. Voor deze campagne
organiseert de Schrijverscentrale een scholentournee: de Literatour. Een team van 23
enthousiaste auteurs bezoekt in september
ongeveer tienduizend scholieren op honderd
scholen. Zij gaan met leerlingen van het (v)
mbo, havo en vwo in gesprek over lezen en
schrijven. De auteurs die dit jaar deelnemen
aan Literatour zijn: Daniëlle Bakhuis,
Abdelkader Benali, Gershwin Bonevacia,
Khalid Boudou, Johan Fretz, Anne-Gine
Goemans, Neusa Gomes, Daan Heerma
van Voss, Auke Hulst, Raoul de Jong, Marco
Kunst, Alma Mathijsen, Cis Meijer, Jennefer
Mellink, Gustaaf Peek, Aafke Romeijn, Jowi
Schmitz, Maren Stoffels, Buddy Tegenbosch,
Chinouk Thijssen, Wytske Versteeg, Margje
Woodrow en Maartje Wortel.
boekenweekvoorjongeren.nl

De Inktaap
De Weddenschap

Nederland Leest

De Weddenschap bestaat tien jaar en dat
wordt gevierd. Dit jaar doen niet alleen de
leerlingen maar ook de docenten mee. De
opdracht voor de deelnemers is: lees drie
boeken in zes maanden. Slaag je daarin
dan heb je de weddenschap gewonnen
en maak je kans op prijzen. Drie bekende
Nederlanders staan model in de campagne
als leescoach. Zij dagen leerlingen uit om
te gaan lezen. De leescoaches kiezen drie
boeken en delen hun keuze in een campagnefilmpje. Elke weddenschap is persoonlijk:
een leerling die de uitdaging aangaat, kiest
zelf drie passende boeken uit om binnen zes
maanden te lezen. De Weddenschap gaat van
start op 26 oktober 2020 en wordt afgesloten
in mei 2021. Deelname aan De Weddenschap
is gratis. deweddenschap.nl

In november gaat heel Nederland met elkaar
in gesprek in de bibliotheek over één boek.
Dit jaar is dat Het zwijgen van Maria Zachea
van Judith Koelemeijer (Atlas Contact).
Op scholen zullen de gesprekken gaan
over Dwars door de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels (Leopold). Het geschenk
voor Nederland Leest Junior is voor groep 7
en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. Nederland Leest Junior is een van de campagnes
waarmee de Bibliotheek op school werkt. Bij
het boek worden ook lessuggesties gemaakt.
Deze zijn gratis te downloaden op de website
van Nederland Leest. Bestellen van lespakketten is op dit moment niet meer mogelijk.
Bestellen voor de editie van volgend jaar kan
vanaf april 2021. NBD Biblion is sponsor van
de campagne. nederlandleest.nl

Er Was Eens

De Nationale
Mediatheek Trofee

Met de verhalenwedstrijd Er Was Eens komen
(v)mbo-leerlingen op een uitdagende manier
met creatief schrijven in aanraking. Door
aan de wedstrijd mee te doen, werken ze
aan geletterdheid, empathisch vermogen,
taalontwikkeling, leesplezier en leesbeleving.
Aan het begin van het project lezen alle deelnemers ter inspiratie een boek dat aansluit op
hun niveau en belevingswereld. Vervolgens
krijgen zij zeven lessen, waarin les voor les
een groepsverhaal ontstaat. Een van deze
lessen is een gastles van een bekende schrijver, die de leerlingen verder op weg helpt met
hun idee. Alle deelnemende klassen sturen
hun inzendingen in; een jury kiest hieruit
de drie beste verhalen. Deze drie groepen
worden aanvullend uitgenodigd om de jury
te overtuigen waarom zij moeten winnen aan
de hand van een op film opgenomen pitch. De
uiteindelijke winnaars ontvangen een boekenkast met tien leesboeken. erwaseens.nu

De Nationale Mediatheek Trofee is een
tweejaarlijkse prijs die leerlingen, docenten en mediathecarissen prikkelt om na te
denken over de leesomgeving op school.
Leerlingen die tevreden zijn met hun media
theek kunnen die nomineren voor de prijs,
die wordt toegekend door een vakjury. De
winnende school ontvangt een boekenpakket ter waarde van c 1000,- en een trofee. De
tweede prijs betreft een cheque ter waarde
van c 750,- voor het nog verder ontwikkelen
van de leesomgeving; de derde prijs bestaat
uit interieuradvies ter waarde van
c 500,-. Daarnaast is er de verkiezing voor de
Mediathecaris van het Jaar. De aanmeldtermijn voor de editie van 2020 is gesloten. De
Prijzen worden uitgereikt op de Dag van het
Litratuuronderwijs op 24 november 2020 in
Rotterdam. De volgende editie vindt plaats in
schooljaar 2021-2022.
nationalemediatheektrofee.nl

Lezen in het vmbo

Leesmonitor

Leerlingen die plezier beleven aan lezen,
hebben de mogelijkheid om uit te groeien
tot competente lezers. Om alle kennis over
lezen in het vmbo toegankelijk te maken,
hebben Stichting Lezen en SLO, nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling, de
handen ineengeslagen. Op Lezeninhetvmbo.
nl wordt praktische aan-de-slag-informatie
aangeboden en gekoppeld aan recent leesen taalonderzoek gericht op het vmbo. Met
de ‘Quickscan Lezen in het vmbo’ kunnen
docententeams de stand van zaken op school
in kaart brengen. Met de uitkomsten is het
mogelijk om een verbeterplan op te stellen.
De meer op de praktijkgerichte pagina’s van
de website bieden lessenseries aan. Daarnaast worden good practices uitgelicht en is
er informatie te vinden over leescampagnes,
zoals de Jonge Jury en De Weddenschap.
lezeninhetvmbo.nl

Waarom is lezen belangrijk? Worden kinderen
beter of slechter in lezen? Wat is de impact
van digitale media op het lezen? Wetenschappers houden zich bezig met deze vragen,
maar hun onderzoeksresultaten bereiken niet
altijd een breed publiek. De online databank
van Stichting Lezen, Leesmonitor, slaat
een brug. Op deze website wordt actueel
onderzoek toegankelijk gepresenteerd. De
artikelen zijn gerangschikt in zeven thema’s,
die de aandachtsgebieden vertegenwoordigen van het werkterrein van expertise- en
kenniscentrum Stichting Lezen: cultuur,
gedrag, motivatie, vaardigheid, leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering.
De gegevens op Leesmonitor zijn afkomstig
uit zowel wetenschappelijk, sociologisch en
marktonderzoek. Het streven is een representatief beeld te geven voor Nederlandse
kinderen en volwassenen. leesmonitor.nl

Dag van de Literatuur
en Dag van het
Literatuuronderwijs
Elke twee jaar komen ruim 5.000 scholieren
uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs naar de Doelen te Rotterdam voor de Dag
van de Literatuur. In een feestelijke ambiance
komen zij daar in contact met schrijvers.
De auteurs treden op in talkshows, worden
geïnterviewd door leerlingen, dragen voor en
signeren hun werk. De Dag van de Literatuur
vindt dit jaar plaats op 18 maart 2021. Voor
docenten Nederlands is er De Dag van het
Literatuuronderwijs, hét eendaagse symposium over literatuuronderwijs en leesbevordering. Eerste- en tweedegraadsdocenten,
media- en bibliothecarissen en andere
onderwijsprofessionals ontmoeten elkaar
met één doel: kennis en inspiratie opdoen en
dit met elkaar delen. Voor leraren in opleiding
is er een speciaal programma. De Dag van
het Literatuuronderwijs vindt plaats op 24
november 2020. dagvandeliteratuur.nl;
dagvanhetliteratuuronderwijs.nl

De Inktaap is de grootste literaire jongerenprijs van Nederland. Voor dit ambitieuze
leesbevorderingsproject lezen havo- en
vwo-leerlingen tussen vijftien en achttien
jaar de winnaars van drie toonaangevende
literaire prijzen en kiezen daaruit hun eigen
favoriet. In de afgelopen editie lazen 1.187
leerlingen de winnende boeken van de Libris
Literatuur Prijs, de BNG Bank Literatuurprijs
en de BookSpot Literatuurprijs (nu: Boekenbon Literatuurprijs). De drie genomineerde
titels voor de Inktaap 2021 zijn te vinden
op inktaap.nl. Leerlingen lezen deze titels
en gaan vervolgens in schooljuryverband
met elkaar in discussie met behulp van
het Litlab-lesmateriaal. Juryrapporten en
eindscores van alle scholen samen bepalen
welk boek De Inktaap wint. Het project wordt
afgesloten tijdens de feestelijke slotdag op
11 februari 2021. inktaap.nl

De Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt
bij schrijversbezoeken in Nederland. Jaarlijks
vinden er zo’n 5.000 schrijversbezoeken
plaats in bibliotheken, scholen, boekhandels
en op festivals. Dit jaar heeft de Schrijverscentrale een speciale programmering met
aantrekkelijke kortingen. Zo is er voor het
herdenkingsjaar 2020 een tournee van 75
schrijvers, die door Nederland reist om verhalen over vrijheid te delen. Tot 1 november
kunt u deze auteurs tegen een gereduceerd
tarief boeken. Ook voor Spoken Wordboekingen geldt tot het eind van 2020 een
gereduceerd tarief, dat wordt mogelijk
gemaakt door het Letterenfonds. In samenwerking met de Leescoalitie is de (voor)leesbundel Een STUK Meer! verschenen, bedoeld
voor vmbo-docenten Nederlands. Spreekt
een bepaald fragment of verhaal aan in de
klas, dan kunt u een schoolbezoek van de
betreffende auteur met korting reserveren.
deschrijverscentrale.nl

Stap op de
Rode Loper!
Tijdens het evenement Stap op de Rode
Loper! ontmoeten schrijvers, dichters,
acteurs en theatermakers leerlingen uit de
bovenbouw van het vmbo en vertellen zij
over hun werk. Dat levert verrassende en inspirerende momenten op. Leerlingen kunnen
meedoen aan workshops striptekenen, rap
en poëzie. Er zijn optredens van spannende
verhalenvertellers en er zijn programma’s
rond boekverfilmingen. Het komende schooljaar vindt Stap op de Rode Loper! plaats in
Leeuwarden (26 oktober 2020), Amsterdam
(18 januari 2021), Utrecht (15 februari), Eindhoven (22 maart) en Groningen (26 april).
Deelnemende schrijvers zijn onder anderen
Margje Woodrow, Cis Meijer, Gideon Samson,
Buddy Tegenbosch, Maren Stoffels en Natasza Tardio. Leerlingen bereiden de ontmoetingen met het Boek van de Schrijvers op school
voor. Docenten krijgen het Docentenboek in
druk toegestuurd vol informatie waaronder
lesideeën. stapopderodeloper.nl

JONGE
de

JURY

Dagje Utrecht

Op de Dag van de Jonge Jury op 9 juni 2021 in
TivoliVredenburg in Utrecht komen zo’n duizend
scholieren uit heel Nederland bijeen. Je kunt schrijvers
ontmoeten, boeken laten signeren, en rondlopen op
de literaire kermis. Aan het einde van de dag wordt de
Prijs van de Jonge Jury uitgereikt aan het boek dat de
meeste stemmen heeft gekregen. Ook de Jonge Jury
Debuutprijs wordt dan uitgereikt.

WAT?
Lezen en stemmen
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1-3
WANNEER?
1 september 2020 tot
9 juni 2021

In de Jonge Jury kies jij zelf het beste boek van het
afgelopen jaar. De Jonge Jury gaat in september 2020
van start en eindigt met de Dag van de Jonge Jury in
juni 2021. Zin om te beginnen met lezen? De groslijst
is te vinden op jongejury.nl. In november worden de
elf Leestips van het Jonge Jury Boekgenootschap
bekendgemaakt op jongejury.nl. Daar kun je ook hun
blogs lezen, en je stem uitbrengen.

7x
gewonnen

Mel Wallis de Vries won zeven keer de
Prijs van de Jonge Jury. Elk jaar was de
prijsuitreiking weer even spannend, en
stond ze met knikkende knieën op het
podium. In 2018 won ze voor het laatst
en dat was genoeg, besloot ze:

‘Zeven keer, dat gaat de
oneindigheid bijna te boven. Zo vaak winnen – daar
had ik nooit op durven hopen. Ik ga nu verder als
ambassadeur van de Jonge Jury.’

Je kunt dus niet meer op haar boeken stemmen, maar je kunt
ze wel blijven lezen, natuurlijk.

AUGUSTUS 2020
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Lees hoe Tycho verliefd
wordt op een jongen in
De dagen van de
Bluegrassliefde van
Edward van de Vendel
(Querido,15+).

3

4

10

11

5

6

12

13

7
14

verjaardag
Kees van Kooten

17

Dag van de Jeugd

18

Jongeren hebben de
toekomst, boomers de
macht. Tijd voor actie!

Linkshandig? Je bevindt
je in goed gezelschap.
Ook Barack Obama, Bill
Gates en Tonke Dragt
schrijven met links.

19

20

ZONDAG

1

2

verjaardag
Edward van de Vendel

Boekenmarkt in
Deventer

8

9

Tijdens de Tweede
Wereldoorlog duikt een
geheimzinnige kater op
in Kamp Vught. Hoe dat
kan lees je in Sabel van
Suzanne Wouda
(Hoogland & Van
Klaveren, 12+).

verjaardag
Rindert Kromhout

15

16

Nationale Indië
Herdenking

Linkshandigendag

‘Dan taal verandert,
als veranderen wij mede’
zei Kees van Kooten ooit
als een van zijn typetjes,
de taalgeleerde drs.
Kipping. Goed
geNederlandst!

ZATERDAG

22

Sint Juttemis
Je kunt wachten tot Sint
Juttemis, want niemand
weet echt wanneer deze
feestdag valt.

24
verjaardag
Drs. P.
Hij zou 101 jaar
geworden zijn. ‘Ik heb
nog nooit zo’n rot-eeuw
meegemaakt als de
eenentwintigste.’

31

Lees Muggenland van
David Arnold, waarin
Mim een Greyhound-bus
neemt richting het
noorden en haar oude
leven achter zich laat
(Blossom Books, 15+).

Slechte Gedichtendag
Leef je uit op bombastische verzen, wanstaltig
rijm en lariekoek.

25

26

27
verjaardag
Tom Lanoye
‘Eigenlijk zou je twee
levens moeten hebben:
een om te leven en een
om te schrijven. Die
twee storen elkaar.’

Lees Stripboeken in
het Openbaar Dag
Pak een stapel Kuifjes,
Super mans of Donald
Ducks en ga relaxen in
het park.

29

23
30

Vier de vleermuis, maar
zet er vooral je tanden
niet in.  

Confettiregen van Splinter Chabot kreeg
bij verschijning veel aandacht. Splinter zat in de laatste
uitzending van De Wereld Draait Door en vertelde
hoe hij in zijn jeugd ontdekte dat hij anders was dan
anderen. Zijn moeder had allang gezien dat hij op
jongens viel en vond het prima om een schoonzoon te
krijgen, herhaalde ze steeds. Maar wat voor zijn ouders
vanzelfsprekend was, was voor Splinter zelf een
worsteling (Spectrum, 15+).

pocémucka (Russisch):
een persoon die zichzelf en
anderen te veel vragen stelt

teder met je vingers door het haar
van je geliefde gaan

bedagang (Indonesisch):

de hele nacht wakker blijven om
te praten

nja (Zweeds):

geen ja en geen nee

vybafnout (Tsechisch):

plotseling tevoorschijn springen
en ‘boe’ roepen

Ken jij een Nederlands woord
dat onvertaalbaar is?
Stuur het naar kalender@lezen.nl
onder vermelding van ‘leeskalender augustus’, dan maak je
kans op De bijzondere woorden
van Gioia van Enrico Galiano

Nacht van de Vleermuis

van de
Boek maand

Gioia is zeventien,
heeft rood haar,
een stortvloed
aan sproeten en
verzamelt woorden die je niet
kunt vertalen,
zoals:

cafuné (Portugees):

Lees hoe gruwelijk de
overzeese handel in
mensen was in het
spannende Slavenhaler
van Rob Ruggenberg
(Querido, 12+).

28

De
bijzondere
woorden
van Gioia

Fernweh (Duits):

Dag ter herinnering aan
de Slavenhandel en de
Afschaffing ervan

Wereld Muggendag

van de maand

heimwee naar plekken waar je
nooit bent geweest

Lees hoe de oorlog
in Nederlands-Indië
vriendschappen
verwoest in Oeroeg
van Hella Haasse
(Querido, 15+).

21

Quiz

(Luitingh-Sijthoff, 15+).

van de
Website maand
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Op Jeugdbibliotheek vind je boekentips,
series, e-books, luisterboeken en informatie
voor werkstukken. Ook Lezen voor de lijst is
hier te vinden met boekentips voor de leeslijst, ingedeeld naar leeftijd en leesniveau.
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WAT?
De Boekenweek
voor Jongeren
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo
3-4-5-6
WANNEER?
18 t/m 27
september 2020

Elke jaar kiest een jongerenvakjury wat de
mooiste twee boeken van het afgelopen jaar
zijn (vertaald en Nederlandstalig). Die boeken
worden onderscheiden als het Beste Boek voor
Jongeren. Lees jij ook mee? Je vindt de nominaties op boekenweekvoorjongeren.nl

Literatour

Pepijn Lanen:

Het Boekenweekgeschenk voor
Jongeren heet 3PAK. Daniëlle
Bakhuis en Johan Fretz schreven
elk een meeslepend verhaal
waarvan je naar het puntje van je
stoel kruipt. Pepijn Lanen maakte
samen met illustrator Floor van
het Nederend de eerste graphic
novel in 3PAK.

‘De wereld lijkt soms
een dorre woestijn
maar tussen de
pagina’s kan letterlijk
alles bloeien.’

Tijdens de Boekenweek voor Jongeren gaan
23 schrijvers op scholentournee. De Literatour reist
door heel Nederland. Schrijvers als Daniëlle Bakhuis,
Abdelkader Benali, Gershwin Bonevacia,
Khalid Boudou, Johan Fretz, Anne-Gine Goemans,
Neusa Gomes, Daan Heerma van Voss, Raoul de
Jong, Jowi Schmitz en Marco Kunst zijn erbij!

Pepijn Lanen, beter bekend
als Faberyayo, is rapper en
tekstschrijver.

SEPTEMBER 2020
MAANDAG

Morgen is het
Duurzame Dinsdag
Want Niemand is te klein
om het verschil te maken
weet milieuactiviste
Greta Thunberg
(De Bezige Bij, 15+).

7

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

verjaardag
W.F. Hermans. Hij zou
99 jaar geworden zijn.
‘Geld stinkt alleen
als het in andermans
zakken zit.’

8
7-13 september
Week van de
Alfabetisering

14
14-20 september
Groene
Voetstappenweek
Stap of fiets je groen
voor een beter milieu.

15

Prinsjesdag

verjaardag
J. Slauerhoff.
Hij zou vandaag 122 jaar
geworden zijn.
‘De liefde is eindeloos
wreed, je krijgt haar niet
en haat haar, of je krijgt
haar wel en dan gaat ze.’

Je wist het vast al:
vandaag is het
Wereld Kokosnoot Dag.
Geniet ervan.

9

3-13
september
De Week
van de
Klassieken

Een mooi moment
voor de heldhaftige
verhalen van
Homerus in De strijd
om Troje & Odysseus
van Simone Kramer
(Ploegsma, 11+).

10

World Suicide
Prevention
Day

Wil je dit jaar
meedoen aan de
verhalenwedstrijd
Er Was Eens?
Inschrijven kan op
erwaseens.nu.

Het tragische
verhaal van Hannah ken
je vast van Netflix, maar
lees ook het boek
Thirteen reasons why
van Jay Asher (Lemniscaat, 14+).

16

17
Het is Internationale
Dag van het Luisteren
Zet je koptelefoon op en
download een
luisterboek op
onlinebibliotheek.nl

Op Grote Verzoendag
branden overal drie
kaarsen.

Nieuwe
leescoaches

Lees een Boekdag
Elke dag is er geschikt
voor, maar vandaag in
het bijzonder.

Dag van de
Seksuele Gezondheid
Daarvan kunnen ze nog
veel leren in De lovebus
van Tjibbe Veldkamp
(Querido, 15+).

verjaardag
Herman Koch

11

12

Jonge Jury

13

12-13 september
Weekend van het
Varken

Nationale Ziekendag

Vier het jaarlijkse
varkensfeestje
met Blokken,
Knorrende beesten,
Bint van Bordewijk
(Nijgh & Van Ditmar, 15+).

Het verhaal van Belle
begint en eindigt in een
ziekenhuisbed, lees De
hemel kan wachten van
Gideon Samson
(Leopold, 12+).

18 * 19 * 20 *
18-27 september

Boekenweek
voor Jongeren

Uitreiking Hebban
Debuutprijs
Vorig jaar won Thomas
Rueb hem met Laura
H., een indrukwekkend portret van het
kalifaatmeisje uit
Zoetermeer
(Das Mag, 16+).

Uitreiking
Thea
Beckmanprijs voor het
beste
historische
jeugdboek.

21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 *
Wereld Alzheimer
Dag

21-25
september
Week tegen
het Pesten

28

Lees hoe Allison
van huis wegloopt
en een bijzondere
vriendschap sluit
met een demente
vrouw in Toffee
van Sarah Crossan
(Kluitman, 13+).

29
Dag van het Hart

Nationale Dag
voor Eenzaamheid
onder Jongeren
Nationale Koffiedag
Een mooie dag om
Max Havelaar nog eens
te lezen (of een stukje).

verjaardag
Joke van Leeuwen

Ook als punker of gabber
kun je diep eenzaam zijn,
vertelt Henk van Straten
in Wij zeggen hier niet
halfbroer (Nijgh & Van
Ditmar, 15+).

Wereld
Anticonceptiedag

Hoe het mis kan gaan
lees je in Onverwacht
van Jenni Hendriks en
Ted Caplan, waarin de
Amerikaanse Veronica
een 1600 kilometer
lange reis maakt
(Gottmer, 15+).

Dit jaar gaan leescoaches
Dio, Famke Louise en Jeangu
Macrooy de Weddenschap
met jou aan. Lukt het jou om
binnen zes maanden drie
boeken te lezen? Je kunt je
nu aanmelden op
deweddenschap.nl

einde

Boekenweek
voor
jongeren

De Jonge Jury Jaar gaat weer
van start! Het Jonge Jury
Boekgenootschap heeft
deze zomer de groslijst
gelezen. Tien boeken kozen
zij uit als Leestips. De elfde
tip komt voort uit de Wildcardwedstrijd. Je vindt alle
boeken op jongejury.nl

De Inktaap

Bericht voor alle Inktapers:
het is tijd om de schooljury
samen te stellen! Het nieuwe
juryjaar gaat beginnen. Lees
de drie genomineerde titels,
bespreek ze met elkaar en
breng met de schooljury
een stem uit. Schrijf je in op
inktaap.nl

30

Nationale Broer
en Zus Dag
Lees in Broergeheim
van Emiel de Wild
hoe Joeri’s broer
Stefan op een dag
plotseling uit zijn
leven verdwijnt
(Leopold, 11+).

Simon (16):
‘Holy shit, dat
was goed.
Ik heb het in
één middag
uitgelezen.’

van de
Boek maand
De dag die nooit komt van Oliver Reps
won de prijs voor het Beste Boek
voor Jongeren 2019. Tijdens één lange
slapeloze nacht vertelt Elias je over
de bijzondere band die hij heeft met
zijn zusje Evi en zijn vriendin Polly.
Pas tegen de ochtend vallen alle
puzzelstukjes van een groot drama in
elkaar (De Harmonie, 15+).

van de
Website maand
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Op zoek naar een interessante schrijver voor een schoolbezoek? De Schrijverscentrale bemiddelt en adviseert.
Nodig je een auteur uit voor de campagnes Auteurs voor
Vrijheid of Spoken Word dan krijg je een flinke korting.

de

Leescoach Dio is rapper, bekend
van de nummers Dom, Lomp &
Famous, Stuk, Tijdmachine,
Aye en Luchtkastelen.

WEDDEN

SCHAP

WAT?
Kiezen en lezen
VOOR WIE?
vmbo 1-4 pro, mbo
WANNEER?
eind oktober 2020
tot half mei 2021

Heb je niet altijd zin om te lezen?
De Weddenschap sleept je
erdoorheen. Drie leescoaches gaan
met jou een weddenschap aan:
wedden dat jij binnen zes maanden
drie boeken kunt lezen? Want als
zij het kunnen, dan jij toch ook! De
leescoaches doen verslag van hun
leesavonturen in persoonlijke vlogs.
Check hun filmpjes en meld je aan
op deweddenschap.nl

‘Vroeger heb ik niet veel gelezen. Tijdens de coronacrisis
ben ik begonnen om elke
avond te lezen. Ik zou het zelf
heel leuk gevonden hebben
als ik op de middelbare
school zo’n project als de
Weddenschap had gehad.’

Dio

Famke
Louise
Leescoach Famke Louise is vlogger,
model en zangeres.
Sinds 2016 heeft ze haar eigen
YouTube-kanaal.

Leescoach Jeangu Macrooy is
zanger en songwriter. In 2021
vertegenwoordigt hij Nederland
tijdens het Eurovisie Songfestival
in Rotterdam.

‘Vroeger las ik veel fantasy.
Als tiener ben ik bewust
Engelse boeken gaan lezen.
Lezen helpt me ook bij het
schrijven van songteksten.
Ik doe mee aan De Weddenschap omdat lezen je veel
kan brengen.’

Jeangu
Macrooy

‘Ik doe mee aan
De Weddenschap omdat ik
nooit eerder zoiets gedaan
heb. Of ik lezen leuk vind,
hangt af van het boek.
Ik houd van boeken waar je
iets van kunt leren,
of die over interessante
mensen gaan.’

OKTOBER 2020
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Oktober is de Maand van
de Geschiedenis en heeft
als thema Oost/West.
Lees meer op maandvandegeschiedenis.nl.

5

6

De Weddenschap
bestaat tien jaar!
Je bent uitgenodigd op
deweddenschap.nl.

7

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

Nacht van de Poëzie
Tijdens het grootste
poëziefeest van het jaar
dragen dichters voor en
liggen luisteraars te
loungen.

3 t/m 10 oktober
Week van het
Nederlands
Of het nu je eerste,
tweede of derde taal is,
het Nederlands is de taal
van je leven.

10

11

Dag van het
Geweldloos Verzet

Internationale
Muziekdag

8

Als haar vriend zomaar
voor haar neus wordt
doodgeschoten, wordt
Starr plotseling de spil
van het verzet tegen
politiegeweld in The Hate
U Give van Angie Thomas
(Moon, 15+).

9
Nationale
Krokettendag

Dag van de Leraar
en Dag van de
Schoolbibliotheek
Heb jij jouw mediatheek
al genomineerd voor de
Nationale Mediatheek
Trofee?

Wereld Dyslexie Dag

verjaardag
Simon Carmiggelt.
Hij zou 107 jaar zijn
geworden.

12

13

14

8 t/m 10 oktober
Read My World Festival
Ontdek andere werelden
in de Tolhuistuin in
Amsterdam.

In Pizza maffia slaat
door van Khalid Boudou
betekent ‘kroketten eten’
dat er gelazer van komt
(Moon, 13+).

15

16

17

Lees hoe de wereld
van Gerson in een
klap zwart wordt in
Perenbomen bloeien
wit van Gerbrand
Bakker (Cossee, 15+).

20

21

22

Stemmen op het
mooiste boek kan tot
en met 18 november.

verjaardag
Arjen Lubach
In Magnus sleept
Arjen Lubach je mee
naar Scandinavië en
laat je na een wilde
reis ademloos achter
(Podium 15+).

28

29

Bekendmaking
nominaties
NS Publieksprijs
Op zoek naar een
historisch verhaal?
Kijk op entoen.nu.

26

Landelijke
aftrap van
De Weddenschap

27

Laat je uitdagen door
Famke Louise, Dio en
Jeangu Macrooy en lees
binnen zes maanden drie
boeken. Lees meer op
deweddenschap.nl.

Internationale
Internetdag
Gewoon negeren
en een boek pakken.

Sallie Mo:
‘Hamlet
heeft soms
zulke smerige taal in
zijn mond
dat ik denk
dat we
familie zijn.’

Geen Daden Maar
Woorden Festival
Luister naar dichters,
schrijvers en spoken
word-artiesten tijdens
het jaarlijkse taalfestival
op Katendrecht,
Rotterdam.

Internationale
Coming-Outdag
Wobie uit Confettiregen
van Splinter Chabot
heeft de coming-outdag
gemist, jij hopelijk niet
(Spectrum, 15+).

18

Vandaag start de
herfstvakantie
in Zuid- en MiddenNederland

Dag van de Witte Stok

19

Vandaag start de
herfstvakantie
in NoordNederland

24

25
Lees hoe beklemmend
zwijgen kan zijn in
Achter de stilte van
Beate Teresa Hanika
(Lemniscaat, 15+).

Harry Mulisch Festival
Jonge schrijvers brengen
een eerbetoon aan
Mulisch in zijn woonplaats Amsterdam.

van de
Boek maand
In Bizar van Sjoerd Kuyper neem je een
kijkje in het hoofd van spraakwaterval
Sallie Mo, dat zo stampvol zit met boeken
dat het echte leven er niet meer bij past.
Daarom mag ze van haar therapeut drie
maanden niet lezen. Sallie Mo verzint er
iets op: ze gaat schrijven. Dat draait uit op
een wild avontuur waar doden bij vallen
(Hoogland & Van Klaveren, 13+).

31

Halloween,
Nacht van de Nacht

In Honderd uur nacht
neemt Anna Woltz je ’s
nachts mee naar hartje
New York, tijdens een
dagenlang durende
stroomstoring
(Querido, 12+).

van de
Website maand

Taal
uit de

Bijlmer

Het Smibamese
woordenboek 2.0
staat vol straattaal
uit de Bijlmer,
een supercreatief
dialect waarin veel woorden
worden omgekeerd.
verward, verstrooid (bijv.
‘Hoe kom je zo froes in de bal?’)

Dag van de Stilte

30

van de maand

froes:

verjaardag
Alma Mathijsen

23

Quiz

lakken:

betalen (bijv. ‘Lak me meteen,
ik ben niet met die late dingen.’)

tammie:

vriend (bijv. ‘Die tammie
van je is super goofy.’)

wanksta:

fake gangster (‘Soort
wanksta-achtige kill komt me
vertellen wat de streetcode is?
Wilde ‘m bijna deadslaan.’)

Bedenk jij zelf een uitleg
van het woord ‘hopi’?
Stuur je zin in via kalender@
lezen.nl o.v.v. ‘leeskalender
oktober’. De beste inzending wint
het Smibamese woordenboek 2.0
van Soortkill (uitgeverij Pluim).

Hebban.nl

Hebban is met bijna 200.000 leden de grootste online
lezers-community van Nederland en Vlaanderen. Je kunt
recensies lezen en schrijven, lijstjes bijhouden of meedoen
aan een van de 150 leesclubs.

R
e
D
e
N
LaND

LeeST

Meer weten over
jouw eigen familiegeschiedenis?
Tijdens Nederland Leest kun
je vrij zoeken in een gigantisch
krantenarchief van Delpher
met ruim 13 miljoen krantenpagina’s. Zo breng je de
geschiedenis van je familie of
woonplaats in kaart.

WAT?
Lezen en discussiëren
VOOR WIE?
vmbo 1-2, havo-vwo
4-5
WANNEER?
november 2020

vmbo 1 en 2 is er Nederland
Neder- Voor
Leest Junior met Dwars door de
van Karlijn Stoffels en Marland storm
tine Letterie. Dat speelt in 1953 en
over twee kinderen: Tjakkie,
Leest gaat
die graag wil doorstuderen, maar
Junior dat niet mag van haar ouders, en

Jacob, die op Ambon is geboren en
graag gitaar speelt. Hun werelden
zijn heel verschillend, maar ze delen
een droom die lijnrecht tegen die
van hun ouders ingaat.

Karlijn Stoffels en Martine Letterie:
‘Tijdens het schrijven van dit boek
ontdekten we het ene onbekende en
spannende verhaal na het andere.
Molukkers op een plek waar je bijna
van de wereld valt, muziek die zelfs
je opa niet kent en een dorp vol communisten die heel anders dachten dan
de rest van het land. Geweldig dat
scholieren deze ontdekkingstocht nu
ook gaan maken!’

Tijdens Nederland Leest, leest iedereen hetzelfde boek. Dit jaar is
dat Het zwijgen van Maria Zachea
van Judith Koelemeijer, waarin
twaalf broers en zussen na de dood
van hun moeder het ware verhaal
vertellen van hun familie. Ben je lid
van de bibliotheek, dan krijg je het
boek in november cadeau!

NOVEMBER 2020
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Quiz

ZONDAG

1

van de maand

Dag van de Doden

2
9

3

4

5

6

Kwallendag

3-8 november
Crossing Border Festival

Het perfecte moment
om eindelijk te beginnen
in Suzy en de kwallen
van Ali Benjamin
(Van Goor, 13+).

Dag van de
Onbekende Held
Eindelijk erkenning!

Literatuur, muziek, film
en beeldende kunst gaan
over grenzen tijdens het
vermaarde festival in Den
Haag.

6-15 november
Kookboekenweek
Heb je The Naked Chef
van Jamie Oliver op je
boekenlijst staan? ;-)

10

11

12

13

Elfde van de Elfde

Val van de Berlijnse
muur (in 1989)
In Grensgangers van
Aline Sax beschrijven
drie jongeren wat de
impact van de Berlijnse
muur is op hun levens
(Davidsfonds, 15+).

7-11 november
Zero Waste Week

16

17
24

Dag van het
Literatuuronderwijs
Alle docenten
Nederlands worden
verwacht in
Rotterdam voor de
befaamde tweejaarlijkse studiedag.

Lees alles over smaak
in De smaakbijbel van
Niki Segnit.
(Podium, kookboek).

18

19

Bekendmaking winnaar
van de NS Publieksprijs.

30
Week van het
Microkrediet

8

Hug a
Bear Day
Wees eens
lief voor je
vader

14

6-13 november
Week van de
Mediawijsheid

Lees wat voor
opdonder je kunt
krijgen als je
naaktfoto in
verkeerde handen
komt in Onder mijn
huid van Marlies
Slegers (Luitingh-Sijthoff, 13+).

15
Dag van de
Gevangen Schrijver

12-22 november
Week van de Smaak

Gedenkdag voor
schrijvers die gevangenzitten of vermoord zijn
vanwege hun schrijverschap.

20

21

Transgender Gedenkdag

21-29 november
Voorleesweek in België
Zoek een mooi fragment
en bereid je vast voor op
Read2Me!, de grote
voorleeswedstrijd voor
eersteklassen.

28

verjaardag
Joost Zwagerman Hij zou
57 jaar geworden zijn.

Omdat het toilet nog
steeds de beste plek is
om te verdrinken in een
boek.

In Een lied dat alleen ik
kan horen blaast
schrijver Barry Jonsberg
je aan het slot compleet
omver (Lemniscaat, 13+).

25

26

27

verjaardag
Abdelkader Benali en
Connie Palmen

7

Vrijdag de Dertiende

Het verband tussen de
carnavalsgroet alaaf en
het getal elf is niet
waarschijnlijk.
Vermoedelijk gaat het
terug op het Duitse all ab
(‘alles aan de kant, alles
uit de weg’).

Wereld Toiletdag

23

Deze hele maand:
Movember
Laat jij ook je snor staan
deze maand?

Lees hoe Kate ronddanst
met de geesten van
overledenen in de
ontroerende graphic
novel Spoken van Raina
Telgemeier (Condor, 12+).

Vanaf 26 november
Week van Reflectie
Verdwaal in een
intrigerende
spiegelwereld in de
graphic novel Koma
van Frederik Peeters
en Pierre Wazem
(Sherpa, 15+).

Elly (17): ‘Ik
herkende personages uit mijn
eigen wijk. Ik
kon mij zo goed
vinden in het
boek, dat het
soms voelde alsof ik het zelf had
meegemaakt.’

Niet Winkeldag
E-mailloze Vrijdag en
Black Friday

Niet geheel toevallig de
dag na Black Friday.

van de
Boek maand
Met Wees onzichtbaar, een dik boek over
een jeugd in de Bijlmer, won Murat Isik de
Inktaap 2019. Tijdens de prijsuitreiking zei de
schrijver over zijn boek: ‘Veel mensen kennen
de Bijlmer alleen van de vliegtuigramp, maar
ik wilde de wijk waar ik ben opgegroeid een
gezicht geven. Laten zien dat het ook een
warme en vrolijke buurt is, vol verbondenheid’ (Ambo|Anthos, 15+).

22
29
Sint Pannenkoek
Vanavond eten we
pannenkoeken en lezen
we strips van Jan Kruis.

Plakwoorden
Taal is altijd in beweging, zo laat Arend
van Dam zien in De
bromvliegzwaan.
Ook in de tijd van de
overzeese handel
ging het Nederlands
op reis. Het kwam
terecht in forten, op
eilandjes en later in de koloniën.
Daar bleven woorden plakken,
die vandaag de dag nog worden
gebruikt, zoals in het Indonesisch
‘arbai’ (aardbei),
‘amplop’ (envelop) en
‘persnelling’ (versnelling). Omgekeerd nam het Nederlands weer allerlei woorden uit
andere talen op, zoals
‘piekeren’,
‘pierewaaien’ en
‘bakkeleien’.

Ook in het Russisch zijn
Nederlandse woorden
blijven hangen. Wat
betekenen ‘busjprit’,
‘kajoeta’ en
‘bramsel’?
Stuur je oplossing in via
kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender november, dan maak
je kans op De bromvliegzwaan van
Arend van Dam met tekeningen
van Anne Stalinski
(Van Holkema & Warendorf, 10+).

van de
Website maand

B o e ke n z o e ke r . b e
Zin om te lezen, maar weet je niet wat
jouw volgende boek wordt? Boekenzoeker
helpt je op weg. Je kunt kiezen op thema,
op onderwerp en op dikte en krijgt dan
een aantal boekideeën.

de

INKT
AAP

Elly (16):

WAT?
Lezen en oordelen
VOOR WIE?
havo-vwo 4-5-6
WANNEER?
september 2020
tot april 2021

‘Het was heel erg leuk om
mee te doen met de Inktaap.
Met onze schooljury hebben we
mooie boeken gelezen die ik
anders niet zo snel had gelezen.
Omdat de Inktaap niet bij het
schoolprogramma hoort,
kun je helemaal vrij zeggen
hoe je over de boeken denkt.
Het gaat niet om een cijfer,
dat is heel fijn.’

Genomineerd voor
de Inktaap 2021
De hoogstapelaar

van Wessel te Gussinklo
(winnaar Bookspot Literatuurprijs)

Het wit en het purper

van Willemijn van Dijk
(winnaar BNG Bank Literatuurprijs)
De derde nominatie is de winnaar
van de Libris Literatuur Prijs 2020.
Deze was bij het ter perse gaan van
de kalender nog niet bekend.

Inktaap
Slotdag

De Inktaap is de grootste literaire
jury van Nederland. Elk jaar lezen
honderden havo- en vwo-leerlingen
drie boeken die een grote literaire
prijs hebben gewonnen en kiezen
daaruit hun eigen favoriet. Stemmen
gaat in schooljuryverband. In 2019
gingen de meeste stemmen naar
Wees onzichtbaar van Murat Isik.

Als alle stemmen geteld zijn, wordt de Inktaap
uitgereikt tijdens de feestelijke slotdag. Er zijn
talkshows, debatten, workshops en hoorcolleges.
Natuurlijk zijn de genomineerde schrijvers aanwezig
en worden ook de winnaars van het Beste Juryrapport
bekendgemaakt.

DECEMBER 2020
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

Internationale Dag
van de Afschaffing van
de Slavernij

7

gekke

Wereld
Aidsdag

Lees hoe er op deze
dag werd gedanst in de
straten van Curaçao in De
duik van Sjoerd Kuyper
(Lemniscaat, 11+).

verjaardag
Geert Mak

Pakjesavond

8

9

10

11

12

woorden

13

Dag van de Rechten
van de Mens

Je moet zelf
weten of je er
iets mee doet

14

15

Dag tegen Corruptie en
Dag tegen Genocide

Waarom recht zo
belangrijk is lees je in
De zweetvoetenman
van Annet Huizing en
Margot Westermann
(Lemniscaat, 11+).

16

17

Dag van de Aap
Ben je goed op weg
met de Inktaap-jury?

verjaardag
Simone van der Vlugt

Hoe gaat het met
jouw Weddenschap?
Schrijf een recensie
over je eerste boek
en bekijk de
boekenvlogs van de
leescoaches op
deweddenschap.nl

21

22

23

verjaardag
Gerard Reve
Hij zou 97 jaar
geworden zijn.

Het woordenboek staat vol
merkwaardige woorden waar
je soms nog nooit van hebt
gehoord.

slampamper
Paarse Vrijdag
verjaardag
Kader Abdollah

Overal ter wereld
branden kaarsjes voor
verloren kinderen.

18

19

20

verjaardag
Ronald Giphart

In de graphic
novel De
Aankomst van
Shaun Tan kruip
je helemaal in de huid
van een vluchteling
(Querido, 12+).

24

25

= slappeling

Wereld Lichtjesdag

Uit solidariteit met
lhbti’ers draagt iedereen
vandaag paars.

Internationale
Migrantendag

verjaardag
Ted van Lieshout
Luuk verliest zijn
broer Marius en
vraagt zich af of
hij nog een broer
is in Gebr.
Van Ted van
Lieshout
(Gottmer, 14+).

28

van de maand

Wereld
Gehandicapten Dag
Als zijn vader geld nodig
heeft, moet Brian
plotseling voor zijn
gehandicapte broertje
zorgen in Zomervacht
van Jaap Robben
(De Geus, 15+).

Nationale
Vrijwilligersdag

Quiz

De kerstvakantie
begint

26

leuningbijter
= nietsnut

sjampoepel
= champagne

Dag van de
Vrachtwagenchauffeur
De allerbeste vrachtwagenchauffeur ontmoet je
onderweg naar
Barcelona in Weg van
Jowi Schmitz
(Hoogland &
Van Klaveren,
15+).

miemelen
= zeuren

smoddermuilen
= zoenen

labbekak

27

= bangerd

glabella

Kerst

verjaardag
Karin Amatmoekrim

29

30

31

Drama Queen van Derk
Visser gaat over
onverwachte liefde in
een verloren kerstvakantie (Gottmer, 13+).

Oudejaarsavond
Tip voor goede
voornemens: meer
boeken lezen!

van de
Boek maand

Journalist, muzikant en schrijfster Aafke Romeijn
neemt in Concept M een kijkje in de toekomst. Het is
2020 en steeds meer mensen lijden aan kleurloosheid,
een ernstige ziekte die de maatschappij ontwricht.
Ook hoofdpersoon Hava. Haar nagels zijn grauw, haar
huid is doorschijnend en ze heeft lange witte haren die
ze regelmatig verstopt onder een capuchon. Omdat
haast niemand de veel te dure medicijnen kan betalen,
besluit Hava in actie te komen. Ze sluit zich aan bij
radicalen (De Arbeiderspers, 15+).

Lees voor het
ultieme
kerstgevoel
Let it snow van
John Green en
Maureen
Johnson (De
Fontein, 13+).

= het plekje tussen je
wenkbrauwen

zuurmuil

= onvriendelijk, nors mens

kromtong

= iemand die gebrekkig praat

Weet jij wat droogoksel,
platvink en skeuomorf
betekenen?
Stuur je oplossing naar
kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender december’, dan maak
je kans op een boekenbon.

van de
Website maand
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Pratenoverro
Handig voor docenten: op deze website vind je fragmenten uit moderne romans die binnen een lesuur
klassikaal te lezen zijn, inclusief vragen om een open
klassengesprek op gang te brengen.

poëzie

Doe Maar
Dicht Maar

VOOR
WIE?
vmbo-havovwo 1-6
WAT?
Poëzie in de klas
WANNEER?
28 januari –
3 februari 2021

WeeK

Zelf gedichten schrijven? Dat kan voor Doe Maar Dicht
Maar, de jaarlijks terugkerende dichtwedstrijd van het
Poëziepaleis. Alle middelbare scholieren kunnen meedoen door maximaal drie gedichten in te sturen. De
deadline voor de editie van het komend schooljaar is
10 februari 2021. De beste honderd gedichten komen
in een dichtbundel! poeziepaleis.nl.

tip

Tijdens de Poëzieweek komen gedichten tot leven. De week gaat van
start op Gedichtendag 28 januari.
Wil je een dichter uitnodigen in de
klas? In de aanloop naar de Poëzieweek kun je bij de Schrijverscentrale een dichter boeken tegen een
gereduceerd tarief.
schrijverscentrale.nl

School der Poëzie biedt online poëzielessen aan,
waarin je aan de slag kunt met schrijfopdrachten.
De lessen zijn heel divers en gaan over eigentijdse en
klassieke Nederlandstalige poëzie, over dromen en
herinneringen, de toekomst en de liefde. Inspiratiebronnen kunnen gedichten én dichters zijn, van
Lucebert tot Hans Lodeizen, van het Egidiuslied tot
Ellen Deckwitz. schoolderpoezie.nl

JANUARI 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

Dag van je Ex

4

5

6

7

verjaardag
Rascha Peper. Ze zou 71
jaar geworden zijn.

Roxanne Wellens
ontleedt een gebroken
hart in De dingen die
ik nooit kon zeggen en
stuit op frustratie en
diep verdriet
(Van Halewyck, 15+).

verjaardag
J.R.R Tolkien
Hij zou 129 jaar
geworden zijn.

8

9

10
De Weddenschap
Heb jij je tweede
boek al uit? Check
wat leescoach
Jeangu Macrooy
heeft gelezen op
deweddenschap.nl

Wereldbrailledag
Dag van Rare Loopjes

Klein voordeel van
braille: je kunt in het
donker doorlezen als het
licht al uit is, zie Met mijn
ogen dicht van Maren
Stoffels (Leopold, 11+).

11

12

Driekoningen

In Groot-Brittannië zijn
ze er gek op, zie The
Ministery of Silly Walks
op Youtube.

13

14

15

13-17 januari
Winternachten Festival
in Den Haag

18

19

Verkleed je Huisdierdag

Een inspirerende
studiedag voor docenten
in Groningen.

20

21

22

Stap op de Rode Loper
Ontmoet schrijvers,
volg workshops, leer
striptekenen of rappen
en luister naar poëzie in
Amsterdam.

Popcorndag

Hug je vrienden en
huisdieren voor een
superdosis van het
knuffelhormoon
oxyticine.

25

26

Het beste medicijn voor
de meest deprimerende
dag van het jaar:
lees een goed boek.
verjaardag
Renate Dorrestein
Ze zou 66 jaar
geworden zijn.

27

Chocoladecake Dag
Van je high tea geniet je
het meest met een
sfeervol boek dat zich
afspeelt op het Engelse
platteland. Lees
Soldaten huilen niet van
Rindert Kromhout
(Leopold, 15+).

16

17

Dag van Taal,
Kunsten en Cultuur

Met ruim honderd
schrijvers, dichters en
spoken word-artiesten
uit binnen- en
buitenland.

Internationale
Knuffeldag

Blue Monday

voor
docenten

23
Verander je je hanenpoten in schoonschrift
tijdens de Dag van het
Handschrift.

28 * 29

28 januari – 3 februari

Poeziëweek

Gedichtendag
Start de Poëzieweek met
een mooi gedicht,
bijvoorbeeld van
Ramsey Nasr
(want die is
vandaag jarig).

24
Dag van de Pindakaas
Lunchtip: dubbele bruine
boterham met pindakaas
en hagelslag.

30 * 31 *

29 januari-4 februari
Week van het
Vergeten Kind

Dag van de Croissant

Sta stil bij vergeten
kinderen en lees De
bijzondere kinderen van
mevrouw Peregrine van
Ransom Riggs
(Clavis, 13+).

Croissant is Frans voor
wassende maan, de
vorm van het broodje.
De croissant is
trouwens in Oostenrijk
uitgevonden!

van de
Boek maand
In Gloei van Edward van de Vendel vertellen twintig jongeren over alles wat er in hun leven gloeit op het gebied van
liefde, woede of ambitie. Ze zijn allemaal anders: de een is
een paralympische zwemkampioen, een ander een Syrische
bootvluchting. Hoe verschillend hun levens ook zijn, er is één
ding dat ze gemeen hebben: hun gender of geaardheid wijkt
af van de meerderheid. Ieder interview wordt voorafgegaan
door een gedicht (Querido, 15+).

Quiz

van de maand

Raadgedicht
Ik ben zo lenig door de warte
Ik ben zo lenig door de warte
eh zo warrig door de lente
Ben in de bladerbloesemwar
de kiezelende stralenwar
de gniechelende stikkewar
de stommestillestarenwar
Ik bloos me alle kleuren
spruttel woorden uit mijn mond
Ze strikkelen mijn lippen over
donken languit op de grond
Ik warrel en ik zwarrel maar
ik krabbel wel een brief
Zo hardop zeggen lukt me niet
ik vind je veel te lief

Simon van der Geest

Raad jij het
ontbrekende woord?
Stuur je antwoord in naar
kalender@lezen.nl o.v.v. ‘kalender
januari’, dan maak je kans op
een boekenbon. Het gaat er niet
om of je antwoord goed of fout
is, misschien bedenk je wel nog
een mooier woord dan de dichter.
Je vindt elke maand een nieuw
Raadgedicht op raadgedicht.nl.

van de
Website maand

Straatpoezie.nl

Op muren, bruggen en in de openbare ruimte
zijn ongelofelijk veel gedichten te ontdekken. De
website straatpoëzie verzamelt deze dichtregels.
Op de kaart kun je gedichten opzoeken. Mis je
een gedicht, dan kun je het zelf aanmelden.

SCHRIJF
SCHRIJF

ER
WAS
EENS

SCHRIJF
WEDSTRIJDEN

WAT?
Verhalenwedstrijd
VOOR WIE?
vmbo, isk, mbo
WANNEER?
deadline 23 april,
finale 23 juni 2021

Vind je het leuk om
zelf te schrijven en
je verhalen te delen?
Er zijn verschillende
wedstrijden waar je
aan mee kunt doen,
zoals Er Was Eens en
Write Now!

WRITE
NOW!
WAT?
Schrijfwedstrijd
VOOR WIE?
15 jaar en ouder
WANNEER?
Deadline 1 april,
finale 27 juni 2021

Doe je met jouw klas mee aan de verhalenwedstrijd Er Was Eens, dan krijg
je een workshop van een schrijver,
die je op weg helpt. In een zevendelige lessenserie werk je jouw idee uit
tot een echt verhaal. Alle verhalen
worden verzameld in een verhalenbundel, die aan alle deelnemers wordt
uitgereikt. Als alle scholen klaar zijn
met schrijven, kiest een jury de drie
beste verhalen. erwaseens.nu

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor
jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Of je nu korte
verhalen, poëzie of toneelteksten schrijft, je kunt
altijd meedoen. Stuur je tekst in voor 1 april 2021.
Als je verhaal wordt uitgekozen, kun je meedoen
aan een van de regionale voorrondes. Uiteindelijk
strijden vijftien finalisten tegen elkaar in de grote
finale, die plaatsvindt in Rotterdam. writenow.nu

FEBRUARI 2021
MAANDAG

1

DINSDAG

*2

WOENSDAG

DONDERDAG

*3 *4
einde

Poeziëweek

Carrot Cake Dag

verjaardag
Hella Haasse
en Esther Gerritsen

8

Dag van
het
Zelfvertrouwen

9

Smikkel van worteltjestaart en verlies je in een
smeuïg boek, zoals Ver
van de boom van Robin
Benway, waarin drie
tieners worstelen met
vragen (De Fontein, 15+).

10

In Bestemming
onbekend van Paul
Mosier maakt Rider
nieuwe vrienden tijdens
een lange treinreis
dwars door Amerika
(Lemniscaat, 12+).

De Weddenschap
Schrijf een recensie
en check het filmpje
van leescoach Dio op
deweddenschap.nl

15

16

17

ZATERDAG

ZONDAG

5

6

7

12

13

14

11

verjaardag
Simon van der Geest

Wereldradiodag
Luistertips: Radio Ga Ga
van Queen, Airplaying
van Chef Special, Listen
to the radio van Tom
Robinson

Een uitgelezen dag voor
het overrompelende
liefdesverhaal Hoe groot
is de liefde van Anna van
Praag (Hoogland &
Van Klaveren, 16+).

18

19

20

21

Doe Vriendelijk Dag
En maak iemand blij met
een goed verhaal of een
mooi boek.

23

24

Een prima dag voor een
smakelijk avontuur, zoals
De Schelmenstreken van
Reinaert de Vos, een
bewerking van Koos
Meinderts (Hoogland
& Van Klaveren, 11+).

Valentijnsdag en
begin van het Carnaval

Een mooie dag voor Het
werkstuk of hoe ik
verdween in de jungle,
over Eva die elf tenen
heeft, één beroemde
moeder, en nul vaders
(Querido, 11+).

25

Bananenbrood Dag

verjaardag
Arnon Grunberg

Woon je in het
noorden of midden
van Nederland?
Eindelijk vakantie.

Slotdag van
de Inktaap
Vandaag komen alle
schooljury’s bijeen
voor de prijsuitreiking.

Stap op de Rode Loper

22

Omkeerwoorden

Mark wil Mount
Rainier beklimmen
met zijn hond en zijn
fototoestel. Waarom
dat zo’n haast heeft
lees je in Naar de top
van Dan Gemeinhart
(Lemniscaat, 11+).

Woon je in het
noorden of midden
van Nederland?
Eindelijk vakantie.

Ontmoet schrijvers,
volg workshops, leer
striptekenen of rappen
en luister naar poëzie in
Utrecht.

van de maand

Wereld Kankerdag

Parapludag
Regent het vandaag?
Doe ideeën op in
Niemand de deur uit,
vakantieboek voor
thuisblijvers van
Studio de Leijer.
(De Harmonie, 13+).

Quiz

VRIJDAG

26

27

Die vier je in
stijl met een
klassieker als
Kees de
jongen van
Theo
Thijssen
(Aerial, 12+).

28

Dag van de
Zeldzame Ziekten
In young adult-boeken
wemelt het van zeldzame
ziekten. Zo lijdt Jack uit
Op mijn schouders van
Jennifer Niven aan prosopagnosie: hij kan geen
gezichten herkennen
(Blossom Books, 15+).

Dag van de ijsbeer
De ‘Rolls-Royce
onder de pooldieren’
kom je tegen in
Winterdieren van Bibi
Dumon Tak (Querido,
11+).

verjaardag
Leon de Winter en
Paulien Cornelisse

Dag van de
Moedertaal

Palindromen zijn omkeerwoorden. Je kunt ze zowel van links
naar rechts als van rechts naar
links lezen, het woord blijft precies hetzelfde, zoals:

lepel
levensnevel
madam
meetsysteem
nepparterretrappen
rookseinklotetolknieskoor
stormrots
Verzin jij ook een
palindroom?
Stuur je oplossing naar
kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender februari’, dan maak
je kans op een boekenbon.

van de
Boek maand
De zweetvoetenman van Annet Huizing gaat
over ons rechtssysteem. Saai? Absoluut niet.
Ingewikkeld? Ook al niet. De uitleg leest lekker
door, is goed te begrijpen, en toch heel genuanceerd. Na het lezen ben je veel wijzer geworden
en kun je niet anders dan het hartgrondig met de
makers eens zijn: zonder recht geen democratie,
dan wordt het een zooitje. Met tekeningen van
Margot Westermann (Lemniscaat, 11+).

van de
Website maand

l
n
.
b
a
l
t
i
L

Op LitLab kun je onderzoek doen naar literatuur. Er zijn
achttien verschillende proeven, waarmee je zelf ‘experimenten’ kunt uitvoeren. De onderwerpen variëren van
Middelnederlandse verhalen tot popmuziek.

week

BOE
KEN

Op 18 maart, tijdens de Dag van de
Literatuur, komen leerlingen, schrijvers
en docenten naar de Doelen in Rotterdam
om elkaar te ontmoeten. Tijdens een dag
vol interviews, talkshows en optredens
vertellen schrijvers hoe boeken hun leven
hebben veranderd. Er is gelegenheid om
vragen te stellen en je kunt je boeken
laten signeren.

WAT?
Boekenweek
VOOR WIE?
havo-vwo 4-5
WANNEER?
6 tot en met 1
4 maart 2021

Tijdens de vorige Dag van de Literatuur zei Özcan
Akyol, alias Eus, tegen een zaal vol leerlingen:

Elk jaar, middenin de Boekenweek, wordt
de schrijver van het Boekenweekgeschenk
ontvangen in Boeken week Live! Vorig jaar was
Annejet van der Zijl te gast en zat zij aan tafel
bij presentator Tim Hofman en twee scholieren.
Vijftienhonderd leerlingen hadden het boek
Sonny Boy gelezen en daar een video, brievenboek, bordspel of lied over gemaakt. De tien
winnende inzendingen werden in de uitzending
gepresenteerd. Je kunt de uitzending terugkijken op boekenweeklive.nl.

‘Onderschat de kracht van literatuur
alsjeblieft niet!’
Hij vertelde hoe hij na een korte criminele carrière
in de bajesbibliotheek aan het lezen sloeg:

‘Er ging een filmpje in mijn hoofd aan.
Ik begon als een gek te lezen!’

MAART 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

1

2

Wilde Dierendag

3

4

5

6

Lees hoe Pi in
gezelschap van een
Bengaalse tijger, een
hyena en een zebra met
een gebroken been de
oceaan oversteekt in
Het leven van Pi
van Yann Martel
(Prometheus, 15+).

Nationale
Complimentendag
Echt supergoed van je!

8 *9

Internationale
Vrouwendag

Haal inspiratie uit
Bedtijdverhalen voor
rebelse meisjes 2 van
Elena Favilli om te
bereiken wat jij wilt.
Miljoenen meisje
gingen je voor
(Rose Stories, 11+).

15

Luizendag

Het Boekenweek
geschenk is
geschreven door
Hanna Bervoets.

Qun izde

va
maand

einde

8-12 maart
Week van het Huiswerk

Internationale Dag
tegen Internetcensuur

Daar heb je tijdens deze
Boekenweek natuurlijk
even geen tijd voor.

Lig jij op schema in
De Weddenschap?
Check de vlogs op
deweddenschap.nl.

16

17

In Vlam van Floortje
Zwigtman mag niemand
contact hebben met de
buitenwereld
(Overamstel, 15+).

18

16-22
maart
Brain Awareness Week

23

24

25

Stap op de Rode Loper
strijkt vandaag neer in
Eindhoven.

Wil je nog
meedoen
aan Write
Now!?
De deadline
is op 1 april.

Koop een ijsje
en lees in De
ijsmakers van
Ernest van der
Kwast hoe
Giovanni
besluit om schrijver te
worden (De Bezige Bij,
15+).

29

30

31

Dag van het potlood

Boekenweek

*

Boekenweek

In Naar de rand van de
wereld van Dirk Weber is
alle techniek verboden.
Abe loopt weg uit zijn
dorp en beleeft een
spannende tijd in het bos
(Querido, 12+).

Zie wat je met tekeningen
kunt uitdrukken in de
prachtige graphic
novel Jane, de vos & ik
van Fanny Britt en
Isabelle Arsenault
(Querido, 12+).

6-14 maart

Krijg jij ook ineens zo’n
jeuk op je hoofd?

Dag van de
Literatuur
Bovenbouwers
ontmoeten schrijvers tijdens dit
grootse literatuurfestival in de Doelen
in Rotterdam.

Week van het Geld
Armoede kan een levensgroot probleem worden,
weet dakloze Felix uit
Adres onbekend van Susin
Nielsen (Lemniscaat, 12+).

*7

* 10 * 11 * 12 * 13 * 14 *

Boomfeestdag

22

ZONDAG

Dag van het IJs

19
26

Wafeldag
Geniet van je wafel en
lees over bittere
kwaadheid en zoet
verdriet in Leugenaar,
leugenaar van Herman
van de Wijdeven
(Querido,13+).

Want daar heb je niet
snel genoeg van.

De verjaardag van het
getal pi vier je het beste
met het lied De Griekse
Tango van liedjesschrijver drs. P.

20

21

Dag van de Slaap

Wereldverteldag

Wereldpoëziedag

Omdat alles begint met
een goed verhaal.

Uitreiking van de
Grote Poëzieprijs

27

28
Begin van de zomertijd
Vier het met De kleur van
de zon van David
Almond, dat zich afspeelt
binnen één stralende,
volmaakte zomerdag
waarop een moord wordt
gepleegd (Querido, 12+).

Door boeken op elkaar te
stapelen, kun je een zin of
gedicht maken van de titels. Je
leest ze van boven naar beneden. Bijvoorbeeld:

De geschiedenis van
mijn kaalheid
Bij nader inzien
Allemaal gelogen
(achtereenvolgens van Marek
van der Jagt, J.J. Voskuil en
F. Springer)

Confettiregen
Onmogelijk blauw
Zoen me tot ik spin
Ik ook van jou

(achtereenvolgens van Splinter
Chabot, Kate DiCamillo,
Edward van de Vendel en
Ronald Giphart)

Verzin ook een stapelgedicht, fotografeer je
boekenstapel en stuur die

verjaardag
Marga Minco
De schrijfster van het
dunste en meest gelezen
boek voor de leeslijst
Het Bittere kruid werd
precies 100 jaar geleden
geboren.

Alda (16):
‘Meestal vind
ik boeken saai,
maar dit boek
gaat over dingen
die waargebeurd
zijn. Dat is veel
interessanter dan
wanneer alles
verzonnen is.’

Stapelgedichten

Pi-dag

naar kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender maart’. De mooiste
inzending wordt beloond met
een boekenbon.

van de
Boek maand
Pizza maffia slaat door van Khalid Boudou
speelt vijf jaar na Pizza maffia. Haas heeft
nu een eigen pizzeria, Slipper werkt bij
hem in de bezorging. Als een Syrische
vluchteling, met wie ze bevriend zijn, wordt
beschuldigd van aanranding, raken ze betrokken in een ingewikkeld conflict. Khalid
Boudou kan knetterend schrijven. Iedereen
praat in turbotaal en het verhaal zit vol
adrenaline en energie (Moon, 13+).

van de
Website maand

l
n
.
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Lezenvo
Lezen voor de Lijst is handig bij het samenstellen
van je literatuurlijst. Op jeugdbibliotheek.nl kun je
leestips bekijken op zes verschillende leesniveaus.
Er zijn boekenlijsten voor 12-15 jaar en voor 15-18 jaar.

ReAD
2Me!
Voorlezen is heerlijk om te doen,
maar meestal kom je daar op de
middelbare school minder vaak
aan toe. Daarom is er Read2Me!,
dé voorleeswedstrijd voor eersteklassers. Daarin kun je je voorleesskills oefenen en genieten
van de reactie van het publiek.
Veel scholen organiseren een
schoolfinale, waarin leerlingen
voorlezen in de aula.

VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1
WAT?
voorleeswedstrijd
WANNEER?
januari tot mei 2021

Eline (13 jaar):
‘Voorlezen is als
dromen. Als je voorleest, of voorgelezen
wordt, dan lijkt het alsof
je samen in een andere
wereld terechtkomt.’
Floortje, winnaar van de publieksprijs 2020

Alle schoolkampioenen gaan
door naar de regionale finale.
Vervolgens zijn er provinciale
finales en ten slotte is er een landelijke finale in mei. Daar worden
door het publiek en door een
vakjury twee landelijke Voorleeskampioenen gekozen.
read2mevoorleeswedstrijd.nl

Laura (13 jaar):
‘Ik vind het fijn
om mensen mee te nemen
in mijn verhaal, om ze te
zien luisteren. Thuis lees ik
mijn broertje van acht regelmatig voor, daar genieten
wij allebei van.’

APRIL 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

Pasen

Vind een
Regenboogdag

Kussengevechtdag

Stap op de fiets en ga
op zoek naar die pot
met goud.

Jij weet dit thuis als
eerste, doe er je voordeel
mee!

10

11

Goede Vrijdag
Wereld Autisme Dag

5
Al bijna klaar met
de Jonge Jury
Leestips?
Over een maand
sluit de stembus!

12

6

Wereld Tafeltennisdag
In het leven van Mirco
achter de Berlijnse Muur
draait alles om
tafeltennis, zie
Kinderland van Mawil
(Soul Food Comics, 13+).

7

Dag van de Grap

Liesbeth en Beer helpen
op een kamp voor
autistische kinderen,
maar dat loopt niet
helemaal zoals gepland
in Blauwtje van Lydia
Rood (Leopold, 13+).

8

9

Trek je roze trui aan en
lees IJzerkop van
Jean-Claude van
Rijckeghem over een
meisje uit het leger van
Napoleon dat ontdekt
dat ze op vrouwen valt
(Querido, 15+).

verjaardag
Özcan Akyol

verjaardag
Annejet van de Zijl

Lezen Centraal
het jaarlijkse
congres van
Stichting Lezen.

Prijsuitreiking Woutertje
Pieterse Prijs voor het
mooiste jeugdboek van
2020.

13

14

15

Dag van Roze

16

17

Famke Louise is
klaar met lezen voor
De Weddenschap.
En jij? Check
deweddenschap.nl

18

Scrabbledag

Dag van de
Ruimtevaart

19

Dag tegen Pesten
50 Cents weet hoe je een
pester wordt, hij was er
vroeger ook een. In
Slagveld vertelt hij het
bijna waargebeurde
verhaal van een treiterkop (Overamstel, 13+).

26

Ambrose is een
absolute
scrabbleheld en
laat je versteld
staan in
Woordnerd van
Susin Nielsen
(Lemniscaat, 12+).

20

Nationale
Poepdag
Kruip lekker op het
toilet met de strip
Kaassheld en
Poephoofd van Lamelos
(Sylvester Strips, 12+).

Girlsday
Meisjes zijn niet alleen
onweerstaanbaar, ze zijn
ook goed in techniek.

Dag van de Gezonde
Schoolkantine

Wereld Circusdag

21

22

Wereldboekendag

23

24

verjaardag
Marieke Lucas Rijneveld

27

28

Dag van de Aarde

Vandaag sluit
de aanmelding voor
Er Was Eens.

29

30

Dag van de Pinguïn
Lees het opmerkelijke
verhaal van een
pinguïnkolonie in
Zuid-Afrika in Wij waren
hier eerst van Joukje
Akveld (Gottmer, 12+).
Start van de Ramadan

Het rondreizende festival
voor vmbo’ers strijkt
vandaag neer in
Groningen.

Koningsdag

Dag van de
Geleidehond

De beste
make-a-wish vind je
in Een weeffout in
onze sterren van
John Green
(Lemniscaat, 15+)

verjaardag
Jeroen Brouwers

van de
Boek maand
En ik was zijn held van Rindert Kromhout speelt in
Duitsland in 1933. De nationaalsocialisten zijn in opkomst. Schrijvers, kunstenaars en journalisten moeten
naar het buitenland vluchten. Ook Klaus Mann, de
zoon van de beroemde schrijver Thomas Mann, zwerft
door Europa. Met stijgende verbazing kijkt hij naar de
ontwikkelingen in Duitsland. Het zal toch zo’n vaart
niet lopen met Hitler? (Leopold, 15+).

van de maand

In
opstand
De Amerikaanse
Samira Ahmed
schreef Ingesloten,
een beklemmend
verhaal over Layla,
die op een dag
zomaar wordt afgevoerd
naar een interneringskamp voor
moslims. Volgens de Amerikaanse president vormt de islam
namelijk een bedreiging voor de
nationale veiligheid.
Het leven in het kamp is verschrikkelijk. Layla is niet het type
om zich er zomaar bij neer te
leggen. Ze is woedend. Ze smokkelt berichten naar buiten om
de wereld te laten lezen wat er
binnen het kamp gebeurt. Daarmee neemt ze enorme risico’s. Ze
weet hoe gevaarlijk het is, maar
tegen het onrecht dat haar en
haar familie treft, moet ze wel in
opstand komen.

Stel dat je in de situatie
van Layla terecht zou
komen. Welk bericht
zou jij dan naar buiten
smokkelen?
Stuur je bericht in naar
kalender@lezen.nl o.v.v. ‘leeskalender april’. De beste inzendingen winnen het boek Ingesloten
van Samira Ahmed
(Blossom Books, 15+).

Wereld Wensdag
Stap op de Rode Loper

25

Quiz

van de
Website maand
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Literatuurg
Literatuurgeschiedenis.nl biedt een overzicht van
Hebban olla vogala tot Tirza. De website is opgezet als
een digitaal leerboek dat begint bij de middeleeuwen en
eindigt in de eenentwintigste eeuw.

vlog
boek

Een tip voor wie deze zomer aan de leeslijst wil
beginnen: Op Vlogboek vind je informatie over
heel veel Nederlandse romans. In de video’s
krijg je een goeie indruk van elk boek plus een
schat aan achtergrondinformatie. Zo ontdek je
welke titels jou aanspreken en weet je van tevoren wat je van een boek kunt verwachten en aan
welk avontuur je begint.
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Whyilove
Op zoek naar een boek? Op
Whyilovethisbook.nl vind je de
lievelingsboeken van lezers en
schrijvers in video’s van één minuut. De
video’s zijn gerangschikt op genre, van
biografieën tot historische romans.

Leora is vlogster en leesverslaafd. Op haar kanaal
Minddaisies plaatst ze
creatieve video’s over
schilderen, tekenen, tweedehands mode, girltalk
én boeken. Leora vlogt
zowel in het Nederlands
als in het Engels. Je kunt
haar vinden op YouTube,
Instagram, Twitter en
Goodreads.

Jurgen Apperloo is leraar Nederlands
én vlogger. Op zijn kanaal Vlogboek
plaatst hij iedere week een filmpje
over literatuur. Hij begon zes jaar
geleden met het maken van video’s
over steeds drie verschillende boeken.
Nu is hij honderden video’s verder en
zijn er ook videoseries, zoals Vlogboek
Wetenschap.

MEI 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Mei
plasticvrij

3

4

5

6

Bevrijdingsdag

Dodenherdenking

Dag
van de Lach

10

De tweekoppige
Siamese tweeling Grace
en Tippi heeft een zusje
met een eetprobleem in
EEN van Sarah Crossan
(Pepper Books, 13+).

12

13

IJsheiligen
Zodra Mamertus,
Pancratius, Servatius
en Bonifatius zijn
uitgefeest, is het gedaan
met de nachtvorst.

18

19

Europadag

Vandaag beginnen de
eindexamens.
Veel succes!

Wees creatief met
recyclen. Strokarton
is ook lekker in dun
gebakken reepjes of
gesnipperd in bouillon,
luister maar naar
Oost-Groningen van
Drs. P.

en de verjaardag van
Tommy Wieringa
Ellen Deckwitz

Haal op deze
Europese
feestdag Grand
Hotel Europa van
Ilja Leonard
Pfeiffer uit de
kast (De
Arbeiderspers,
16+).

24

25

26

27

Recycling Day

1

2

Heb jij al gestemd
voor de Jonge Jury?
Op 5 mei sluit de
stembus!

Doe voorzichtig met de
heggenschaar, het is de
Dag van het Naakt
Tuinieren.

8

9

Morgen is het Annie M.G.
Schmidt-dag,

20

Eet vandaag alleen slaafvrije chocolade (en de
rest van het jaar ook).

Moederdag

14

15

16

In Oorlog in inkt van
Suzanne Wouda en
Annemarie van den Brink
lees je het verhaal van
Henk, die boodschappen
deed terwijl de bommenwerpers overvlogen
(Ploegsma, 10+).

15-16 mei
Brabants
stripspektakel
in Eindhoven

Als je er regelmatig op
loopt, wees dan vandaag
extra lief voor je
tandvlees.

21

22

Pinksteren

Dag van het Tandvlees

Lees Ons kasteel aan
zee van Lucy Strange,
een spannend
oorlogsverhaal vol
geheimen en spionage
(Gottmer, 13+).

28

Een mooi moment om
een dagje te spijbelen
met een boek onder de
dekens.

verjaardag
Lydia Rood

29

30

Het is vandaag de
Dag van de
Persoonlijke Hygiëne
en daar kan niemand op
tegen zijn.

31
Wereld
Niet-Rokendag

van de
Boek maand
Anne Frank:
‘Wie wil
vermageren,
logere in Het
Achterhuis!’

23

Luilak

Gisteren was het de Dag
van het Kasteel
verjaardag
Bob Dylan
Blaas een kaarsje uit
voor Bob Dylan, de enige
liedjesschrijver die ooit
de Nobelprijs voor
Literatuur won.

Wedstrijd
van de maand

Maak
een
vlog
Voor wie zelf een
boekenvlog wil maken,
heeft Leora van
Minddaisies een
paar tips:

Dag van de Fairtrade

Herdenking
van de
Bombardementen
op Rotterdam

Hemelvaart

Suikerfeest

11-14 mei

17

ZONDAG

Anti-Dieetdag

Lees hoe de oorlog
steeds dieper het
leven van Fing
binnensluipt in De
hemel van Heivisj
van Benny Lindelauf
(Querido, 2010).

11

7

ZATERDAG

Dat Anne Frank een rijke fantasie had, weten
we uit haar wereldberoemde dagboek. De
graphic novel Het Achterhuis brengt dat
weergaloos in beeld. Anne’s nachtmerries
zijn spookachtig en donker getekend, sommige fantasieën zijn juist kleurrijk en grappig.
Als het eten opraakt, fantaseert Anne bijvoorbeeld hoe haar vermagerde medeonderduikers over een catwalk lopen
(Ari Folman en David Polonsky (ill), Prometheus, 13+).

‘Mijn allergrootste tip is,
gewoon doen! Als jij graag je
passie voor lezen wilt delen
is daar altijd publiek voor.
Praat over boeken die jij
graag leest en vertel waar je
zelf enthousiast over bent. Je
kunt ook leesvlogs maken,
die worden steeds populairder op BookTube. Als je
wilt filmen, film dan altijd
horizontaal en bij een raam,
zodat het daglicht ervoor
zorgt dat je goed te zien
bent. Kleed de achtergrond
leuk en niet te druk aan en je
bent er helemaal klaar voor!’

Maak jij ook een (mini)
vlog over een boek dat je
hebt gelezen?
Stuur de link naar je filmpje in
naar kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender mei’, dan maak
je kans op een young adult
boekenpakket!
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Op de website van het Literatuurmuseum
kun je dwalen tussen schrijvers en verhalen.
Ook vind je er de Nationale Schrijversgalerij
met leuke quizvragen. Tip voor docenten: je
kunt gratis posterpakketten aanvragen om
het klaslokaal mee te verfraaien.

SCHRIJVER

Jowi
Schmitz

in de

KLAS

Jowi Schmitz verzint tijdens een klassenbezoek altijd een verhaal met de klas. ‘Iedereen
doet mee en het levert altijd verrassingen
op. Vooral ook bij de leerlingen zelf, want ze
zijn er dus heel erg goed in. Ze kunnen het
allemaal.’

WAT?
Schrijversbezoek
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1-5

Jaarlijks vinden er zo’n vijfduizend
schrijversbezoeken op scholen
en in bibliotheken plaats. Een
schrijver in de klas verwelkomen,
is altijd een feestje. Je hoort de
verhalen achter de boeken, de
schrijver leest voor en gaat met de
klas in gesprek. De Schrijverscentrale bemiddelt bij die bezoeken.
Zij weten precies welke schrijver
interessant is voor welk type klas.

Cis Meijer vindt het altijd erg leuk
om leerlingen te ontmoeten.

‘In een drukke klas las ik eens
voor uit mijn thriller Knock-out.
Ineens was iedereen muisstil.
Toen ik eindigde na een cliffhanger, sloeg een meisje met haar
hand op tafel. We schrokken.
‘Alstublieft, verder voorlezen!’
riep ze haast boos.’’

JUNI 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

5

6

Wereldmelkdag

In juni zijn de
Spannende
Boekenweken.

Klaslokaal leeg?
Misschien doet je
docent mee aan de
Nationale Spijbeldag
voor Volwassenen.

5-6 juni
Weekend van
de Begraafplaats
Kom vast in de
stemming met Het
Kerkhof van Neil
Gaiman, een
spannend verhaal over
een weesjongen die
opgroeit op een
begraafplaats
(Luitingh-Sijthoff, 12+).

11

12

13

Lees hoe in Kaas van
Willem Elsschot een
veelbelovende
kaasbollenhandel
eindigt in een complete
nachtmerrie (Polis, 15+).

7

8

Prokkelweek
Prokkelen? Je kent het
misschien niet, maar
het betekent: samen
iets leuks gaan doen
met een verstandelijk
gehandicapte.

14

14-18 juni
Week van de
Hoogsensitiviteit

In Niemands meisje van
Lydia Rood leef
je mee met
Liesbeth, die
worstelt met de
buitenwereld
(Leopold, 15+).

21

Lees je de bibbers
met Vervloekt van
Mel Wallis de Vries
(De Fontein, 12+).

9

10

Droom weg bij de
tekeningen van
wereldzeeën in
Zwerveling van Peter Van
den Ende (Querido, 11+).

Feestdag in Tivoli
Vredenburg met
schrijvers, workshops, optredens en
heel veel boeken.

verjaardag
Mensje van Keulen
& Louis Couperus
Hij zou 157 jaar
geworden zijn.

15

16

17

Wereld Oceanendag

Internationale
Dag van de Wind

Dag van de
Jonge Jury

Vaar mee op de
Zeestroom en lees hoe
een groep jongeren in de
greep komt van zwarte
magie in Het oog van de
Dageraad van Maria
Postema en Maarten
Bruns (Leopold, 12+).

22

Dag van
het
Afrikaanse
kind

23

Vaderdag

verjaardag
Jaap Robben

verjaardag
Franca Treur

28

29

30

Dag van de Tropen
Een prachtig moment
om eindelijk eens
te huiveren bij
De Stille Kracht
van Louis Couperus
(L.J. Veen, 15+).

van de maand

Dag tegen Kinderarbeid

18

Vlaggetjesdag

19

20

Nacht van de
Vluchteling

Apfelstrudeldag

24

In het spannende boek
De schaduwen van
Radovar van Marloes
Morshuis lees je erover
(Lemniscaat, 11+).

25

26

27

Finale Write Now!

Roze Zaterdag

Vandaag is niet alleen
de langste dag van
het jaar, maar ook de
Nationale Dag
van Lange Mensen.

Wedstrijd

Vandaag wapperen er
regenboogvlaggen langs
de Coolsingel. Rotterdam
is Roze Stad!

Vijf genomineerde
jonge schrijvers
lezen hun verhaal
voor, daarna wordt
de winnaar van 2021
bekendgemaakt.

Weg van Jowi Schmitz gaat
over Anna. Ze wordt bijna
vijftien, verliest haar liefste
vriend, en besluit er vandoor
te gaan. Bij de oprit van de
snelweg wordt ze opgepikt
door een vrachtwagen en gaat
ze op weg naar Barcelona – het
leven tegemoet. Wat volgt is
een spannende roadtrip vol
avontuur, geschreven in rake
zinnen die als een puzzel in
elkaar passen.

Win een
schrijversbezoek!
Stel dat jij in Anna’s
schoenen zou staan.
Waarheen zou jij
weglopen en waarom?
Stuur je antwoord of verhaal
in kalender@lezen.nl o.v.v.
‘leeskalender juni’, dan maak je
kans op een schrijversbezoek
van Jowi Schmitz in jouw klas.
Je kunt individueel meedoen,
maar insturen met de hele klas
kan natuurlijk ook.

Modderdag

Te oud om met
modder te gooien?
Ontdek hoe striptekenaar Typex op
zoek ging naar de
modderbruine
kleuren in
Rembrandt
(Oog & Blik, 15+).

van de
Boek maand
In Waarom een buitenboordmotor eenzaam is
vertelt Joke van Leeuwen over de Nederlandse
taal. Over de eerste klanken van oermensen, over
verwarrende werkwoorden, gepaarde rijmen en
rare regels. En ook over ritsen die geen knorken
kunnen zijn, en over een gozer die met zijn bom
onder een kerselaar staat. Een mooi boek met
allerlei weetjes, vreemde zinnen en een klein
woordencircus (Ons Erfdeel, 11+).

van de
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Op leesjebeter.nl vind je boeken waarin ziek zijn een
rol speelt. Lezen over iemand met dezelfde aandoening
als jijzelf hebt, of iemand in je omgeving, kan niet
alleen jou helpen, maar ook de mensen om je heen:
je broer, je moeder, je oma, je dokter.

N
E
D
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op

video

Rap

Houd je van poëzie, maar luister je liever dan je
leest? Op YouTube zijn allerlei mooie gedichten
te zien en horen. Zo heeft spoken word artiest
Lev Avitan een spannend filmpje gemaakt waarin hij zijn gedicht De vreemdeling op zo’n manier
voordraagt dat je er kippenvel van krijgt.

Ook rappers zijn vaak creatief met
woorden. Ze spelen met taal, met
rijm, beat en klanken. Of ze verzinnen zelf woorden. Pepijn Lanen won in 2020 de
Lennaert Nijgh Prijs voor de volstrekt originele
taal in zijn songteksten. Luister eens goed naar
de tekst in Watskeburt en Sterrenstof van De
Jeugd van Tegenwoordig.

WAT?
Schrijversbezoek
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1-5

Dichter Jules Deelder was jarenlang
‘nachtburgemeester’ van Rotterdam.
Met zijn achterovergekamde gladde
haar en sikje was hij een opvallende
verschijning. Op YouTube kun je zien
hoe hij een half jaar voor hij stierf het
gedicht De dood voordroeg tijdens
Poetry International.

JULI 2021
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

4

Feestdag ter herdenking
van de afschaffing van
slavernij.

5

6
Maak mond-op-mond
reclame voor
Wereld Kusdag met
iemand die je lief vindt.

12

13

7

8

Dag van het Sprookje

20

10

11

17

18

15

16

In Stukjes van mezelf
schrijft Renée Watson
over de worsteling van
een getalenteerd
Afro-Amerikaans meisje
met de vooroordelen
uit haar omgeving
(Volt, 15+).

Dag van de Slang

22

23

21

In het noorden
van Nederland begint
de zomervakantie.
Jippie!

Wereld Onthullingsdag.

14

Je hebt er vandaag
recht op.

Offerfeest

9

Het perfecte moment om
jouw nieuwe complottheorie wereldkundig te
maken.

Dag van de
Franse Frietjes

19

Geloof jij niet in aliens?
Lees over de komst van
de Carls in Een zeer
opmerkelijk verschijnsel van Hank Green.
(HarperCollins, 15+).

Droom weg bij Arabische
sprookjes van Rodaan al
Galidi (Gottmer, 11+).

Wereld Jonge
Talentendag

Een perfecte dag om te
beginnen in De ballade
van slangen en
zangvogels van
Suzanne Collins
(Van Goor, 15+).

Start
zomervakantie van
midden Nederland.
Eindelijk vrij!
Nelson Mandela-Dag

24

25

Nu is ook het
zuiden aan de beurt.
Geniet van je
zomervakantie!
Maak plaats voor
Hangmatdag

verjaardag
Anna Enquist

26
verjaardag
Arthur Japin

Roze Maandag
Vandaag kleurt de
Tilburgse kermis
zuurstokroze (en de rest
van Nederland ook).

27

28

29
verjaardag
Harry Mulisch

Dag van de Tijger
Die vier je het best met
Ogen van tijgers van
Tonke Dragt
(Leopold, 15+).

30

31

van de
Boek maand
Duizend Vaders van Nhung Dam speelt ergens
in een afgelegen dorp aan de rand van de
wereld. Het is er ijskoud. De elfjarige hoofdpersoon en haar familie zijn bootvluchtelingen en
de Chinese maffia zit het gezin op de huid. Het
meisje raakt bekneld tussen de totale wanhoop
van haar moeder en de gekte van de omgeving
vol vreemden. Het enige wat ze heeft is haar
rijke verbeelding (De Bezige Bij, 16+).

‘wullah, poetry poet, let mi
takki you 1 ding: di trobbi
hier is dit ben van me eigen
now zo 66 jari & skerieus
ben geen racist, aber
alle josti op een stokki,
uptodate, wats deze shit?’
Uit: ‘mi have een droom’,
Ramsey Nasr
Aan het woord is iemand
uit de toekomst. In het
gedicht ‘mi have een droom’
beschrijft hij de stad waar
hij woont. Het is 2059 en
de (straat)taal en de stad
hebben een verandering
doorgemaakt. Je kunt het
hele gedicht lezen op
straatpoezie.nl of de video
op YouTube bekijken waarin
Ramsey Nasr het gedicht
voordraagt.

Over welke stad
gaat dit gedicht?

Dag van de Vriendschap
Vriendschappen kunnen
behoorlijk ingewikkeld
zijn, lees je in
Die zomer met Jente
van Enne Koens
(Luitingh-Sijthoff, 11+).

van de maand

Straatpoëzie

Wereld UFO Dag
Keti Koti

Wedstrijd

Dag van de
Systeembeheerder

Stuur het antwoord in naar
kalender@lezen.nl
o.v.v. ‘leeskalender april’,
dan maak je kans op een
straatwoordenboek.

van de
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Op Taalhelden vind je filmpjes over de Nederlandse taal.
Video’s van taalkunstenaars, filmpjes over taalweetjes,
ontroerende liedjes, geschiedenis en ‘anderlands’.
Iedereen is een taalheld, volgende de Taalunie.

COLOFON
De Leeskalender is een
uitgave van Stichting Lezen
en bedoeld voor leerlingen
en docenten Nederlands in
het voortgezet onderwijs.

redactie
Daan Beeke,
Peter van Duijvenboden,
Annemarie Terhell,
Desiree van der Zander

Wil je je meedoen met een
van de wedstrijden?
Stuur je inzending naar
kalender@lezen.nl onder
vermelding van ‘kalender’
en de betreffende kalendermaand. De winnaars worden
in de eerste week van de
volgende maand geïnformeerd. Wie niet wint
ontvangt behalve een
ontvangstbevestiging
verder geen bericht. Je
e-mailadres wordt niet
verspreid en nergens anders
voor gebruikt.

teksten
Annemarie Terhell
ontwerp
Judith Schoffelen &
Erik olde Hanhof
illustraties
Karst-Janneke Rogaar
fotocredits
augustus Marco de Swart
(foto’s Jonge Jury); Keke
Keukelaar (Kees van
Kooten); Arthur Los (Tom
Lanoye; september Klaas

Hendrik Slump (Pepijn
Lanen); Carl van Vechten
(Roald Dahl); Mark Kohn
(Herman Koch); oktober
Anne-Marie Kok (Jeangu
Macrooy); Sascha Esmail
(Dio); Yvonne Koster (Famke
Louise); Michiel Hendryckx
(Harry Mulisch); Harry Cock
(Jan Wolkers); Rob Mieremet (Simon Carmiggelt);
november Annaleen Louwes
(Judith Koelemeijer); Chris
van Houts (Abdelkader
Benali); Vera de Kok (Connie
Palmen); december Annemarie Terhell (Murat Isik en
leerlingen); Joost Evers
(Gerard Reve); Klaas Hendrik
Slump (Karin Amatmoekrim); januari Michiel
Hendryckx (Ramsey Nasr);

februari Vera de Kok (Esther
Gerritsen); Heike Huslage
(Arnon Grunberg); Dirk
Annemans (Paulien Cornelisse); maart Annemarie
Terhell (Boekenweek Live!);
Anja van Wijgerden (Özcan
Akyol); R. de Puy (Hanna
Bervoets); Hans van Dijk
(Marga Minco); april Boyd
Smith (Read2Me!); Myrthe
van Pelt (Özcan Akyol);
Michiel Hendryckx (Jeroen
Brouwers); mei Elsbeth
Tijssen (Jurgen Apperloo);
Annemarie Terhell (Leora);
Keke Keukelaar (Tommy
Wieringa); juni Kika Booy
(Jowi Schmitz); Annemarie
Terhell (Cis Meijer); Rob
Bogaerts (Mensje van
Keulen); Filip Naudts (Franca

Treur); Charlie de Keersemaecker (Jaap Robben);
juli Annemarie Terhell
(Lev Avitan); Michiel
Hendryckx (Harry Mulisch)
druk
Zalsman Zwolle
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