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Jongeren hebben ook hun eigen
prijs: het Beste Boek voor Jongeren. Voor
de zomervakantie nomineert een volwassen
vakjury tien boeken voor jongeren tussen
vijftien en achttien jaar, vijf in de categorie
Oorspronkelijk Nederlandstalig en vijf in de
categorie Vertaald. Een jongerenjury kiest
vervolgens de twee uiteindelijke winnaars.
De winnaars worden bij de start van de
Boekenweek van Jongeren bekend gemaakt.
Het geschenk van de Boekenweek van
Jongeren, 3PAK, is dit jaar geschreven door
Splinter Chabot, Khalid Boudou en Aimée
de Jongh. 3PAK is bedoeld voor leerlingen
in de bovenbouw, van (v)mbo, havo tot vwo.
Elke sectie Nederlands ontvangt voor
1 september één gratis schoolpakket met
daarin 32 exemplaren van het geschenk.
Er zijn lespakketten beschikbaar waarmee
scholieren en hun docenten ook klassikaal
met het geschenk aan de slag kunnen gaan.
3PAK is ook online te lezen via jeugdbibliotheek.nl voor leden van de Bibliotheek.
boekenweekvanjongeren.nl

Beste Boek voor
Jongeren en 3PAK
De Weddenschap is een grote leesbevor‑
deringscampagne voor leerlingen en
docenten in het vmbo en mbo. 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. Op de website
kunnen leerlingen, docenten en leespro‑
fessionals leestips geven en recensies
schrijven. De uitdagers van dit schooljaar
zijn Willie Wartaal, Selma Omari en Memru
Renjaan. De campagne gaat van start op
1 november 2021 en wordt afgesloten op
30 april 2022. Deelname aan De Wedden‑
schap is gratis. deweddenschap.nl

De Weddenschap

DE
PROJECTEN
OP
EEN
RIJ
In november gaat heel Nederland met
elkaar in gesprek in de bibliotheek over één
boek. Dit jaar is dat De wandelaar van
Adriaan van Dis (Uitgeverij Atlas Contact)
dat zich afspeelt in het multiculturele Parijs.
Voor leden en niet-leden is een speciale
editie van dit boek gratis op te halen bij een
van de deelnemende bibliotheken. Op
scholen zullen de gesprekken gaan over
Katvis van Tjibbe Veldkamp (Querido). Het
geschenk voor Nederland Leest Junior is
bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8
van de basisschool 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. De aanvraag
sluit in mei; bestellen voor de editie van
volgend jaar kan vanaf april 2022. NBD
Biblion is partner van de campagne.
nederlandleest.nl

Nederland Leest

Met de Jonge Jury dagen Stichting Lezen
en Passionate Bulkboek jongeren in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs
uit om jeugdboeken te lezen en hun stem
uit te brengen op hun favoriete boek. Op
de website zijn vanaf november 2021 de
tien Leestips te vinden, die centraal staan
tijdens de stemcampagne. De elfde
Leestip, die voortkomt uit de Wild‑
card-wedstrijd voor scholen, volgt in
december. Stemmen kan dit schooljaar tot
en met 9 mei 2022. Als de stemmen geteld
zijn, wordt bekendgemaakt welke drie
boeken zijn genomineerd. De uitreiking van
de Prijs van de Jonge Jury vindt plaats
tijdens de Dag van de Jonge Jury op
donderdag 9 juni 2022. Kaarten voor deze
feestelijke slotdag zijn verkrijgbaar via de
website. Het evenement kan ook in de klas
worden gevolgd via een livestream en kan
worden uitgebreid met een auteursbezoek
op school én een lesbrief met een verwer‑
kingsopdracht voor in het fictiedossier.
jongejury.nl

De Jonge Jury

De Inktaap is de grootste literaire jongeren‑
prijs van Nederland. Voor dit ambitieuze
leesbevorderingsprogramma vragen
Stichting Lezen en Passionate Bulkboek
havo- en vwo-leerlingen tussen vijftien en
achttien jaar de winnaars van drie toonaan‑
gevende literaire prijzen te lezen en daaruit
hun eigen favoriet te kiezen. In de afgelopen
editie lazen 1.182 leerlingen de winnende
boeken van de Libris Literatuur Prijs, de
BNG Bank Literatuurprijs en de BookSpot
Literatuurprijs (nu: Boekenbon Literatuur‑
prijs). Leerlingen lezen deze titels en gaan
vervolgens in schooljuryverband met elkaar
in discussie met behulp van het Litlab-les‑
materiaal. Juryrapporten en eindscores van
alle scholen samen bepalen welk boek De
Inktaap wint. Het programma wordt
afgesloten tijdens de feestelijke slotdag op
24 maart 2022 waarbij zowel de trofee van
De Inktaap als de prijs voor het Beste
Juryrapport wordt uitgereikt. inktaap.nl

De Inktaap

De Boekenweek van Jongeren vindt plaats
van 17 tot en met 26 september 2021 en is
bedoeld voor jongeren tussen vijftien en
achttien jaar. Zij bepalen dit jaar mede de
inhoud van hun eigen campagne. Voor de
Boekenweek van Jongeren organiseert de
Schrijverscentrale een grote schooltour‑
nee: de Literatour. De Literatour vindt
plaats in de tweede helft van het school‑
jaar, namelijk van 14 tot en met 18 februari
2022. Een team met enthousiaste auteurs
gaat op bezoek op zo’n honderd scholen.
Zij gaan met leerlingen in de bovenbouw
van het (v)mbo, havo en vwo in gesprek
over lezen en schrijven en vertellen hun
eigen inspirerende verhaal. Dit jaar doen
onder anderen Aimée de Jongh, Khalid
Boudou, Maren Stoffels, Alma Mathijsen,
Raoul de Jong, Abdelkader Benali en
Margje Woodrow mee aan de tournee.
boekenweekvanjongeren.nl

De Boekenweek
van Jongeren

Leerlingen die plezier beleven aan lezen,
hebben de mogelijkheid om uit te groeien
tot competente lezers. Voor veel vmboleerlingen is dat echter geen vanzelfspre‑
kendheid. Om alle kennis over lezen in het
vmbo toegankelijk te maken, hebben
Stichting Lezen en SLO, nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling,
de handen ineengeslagen. Op Lezenin‑
hetvmbo.nl wordt praktische aan-de-slaginformatie aangeboden en gekoppeld aan
recent lees- en 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
praktijk gerichte 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

Lezen in het vmbo

Read2me! is de voorleeswedstrijd voor
eersteklassers, een succesvolle formule
waaraan jaarlijks ruim 1.300 eerste klassen
meedoen. De eerste ronde van deze
wedstrijd bestaat uit een schoolkampioen‑
schap. 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 2022, die worden
georganiseerd door de bibliotheken. De
winnaars van deze wedstrijden mogen door
naar de provinciale finales in maart en april.
In mei 2022 vindt de landelijke finale plaats
in Utrecht, waar de provinciale kampioenen
elkaar ontmoeten en 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

Read2Me!

Elke twee jaar komen ruim 5.000 scholie‑
ren uit de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs naar de Doelen te Rotterdam
voor de Dag van de Literatuur. In een fees‑
telijke ambiance komen zij daar in contact
met schrijvers. De auteurs treden op in
talkshows, worden geïnterviewd door leer‑
lingen, dragen voor en signeren hun werk.
Voor docenten Nederlands is er De Dag
van het Literatuuronderwijs, hét eendaag‑
se symposium over literatuuronderwijs en
leesbevordering, vol lezingen en workshops
met in de klas toepasbare handreikingen.
Eerste- en tweedegraadsdocenten, mediaen bibliothecarissen en andere onderwijs‑
professionals ontmoeten elkaar met één
doel: kennis en inspiratie opdoen en dit met
elkaar delen. De Dag van de Literatuur en
de Dag van het Literatuuronderwijs vinden
weer plaats in schooljaar 2022-2023.
dagvandeliteratuur.nl
dagvanhetliteratuuronderwijs.nl

Leesmonitor
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 onder‑
zoeksresultaten bereiken niet altijd een
breed publiek. De online databank
Leesmonitor – sinds 2021 onderdeel van
Lezen.nl – slaat een brug. Leesmonitor
streeft ernaar de wetenschappelijke
inzichten over lezen, leesbevordering
en literatuureducatie te vertalen voor
professionals in de leesbevordering en
het brede publiek. De gegevens op
Leesmonitor zijn afkomstig uit zowel
wetenschappelijk, sociologisch als
marktonderzoek. Het streven is een
representatief beeld te geven voor
Nederlandse kinderen en volwassenen.
Bij de website verschijnt eens per jaar
het magazine Leesmonitor.
lezen.nl/onderzoek

Tijdens het evenement Stap op de Rode
Loper! ontmoeten schrijvers, dichters,
acteurs en theatermakers leerlingen uit het
vmbo bovenbouw en vertellen zij over hun
werk. Dat levert verrassende en inspireren‑
de momenten op. Leerlingen kunnen
meedoen aan workshops poëzie en spoken
word, 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 (27 september 2021),
Groningen (15 november), Amsterdam
(31 januari 2022), Utrecht (14 februari), en
Eindhoven (21 maart). Deelnemende
schrijvers zijn onder anderen Margje
Woodrow, Cis Meijer, Gideon Samson,
Buddy Tegenbosch, Lydia Rood, Maren
Stoffels en Natasza Tardio. Het evenement
kan op school worden voorbereid met
Het boek van de schrijvers en het
Docentenboek. stapopderodeloper.nl

Stap op de
Rode Loper!

Dag van de Literatuur
en Dag van het
Literatuuronderwijs

De Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en
bemiddelt bij schrijversbezoeken in
Nederland. Jaarlijks voor zo’n 5.000
schrijversbezoeken in bibliotheken,
scholen, boekhandels en op festivals. Uit
onderzoek blijkt dat een schrijver in de
klas een enorm positieve impact heeft op
de leesmotivatie van leerlingen. U kunt
kiezen uit bijna alle schrijvers uit Neder‑
land, ook illustratoren en spoken word-ar‑
tiesten. Auteurs zijn ook te boeken voor
een live online bezoek of een persoonlijke
video via schrijveropjescherm.nl. Of boek
een pakket met voorleesfilmpjes zodat uw
leerlingen kennis maken met verschillen‑
de schrijvers en hun boeken. Weet u niet
precies welke schrijver past bij de groep,
of zoekt u iemand die aansluit bij een
specifiek thema, dan kunt u contact
opnemen voor persoonlijk advies.
deschrijverscentrale.nl

De Nationale
Mediatheek Trofee
De Nationale Mediatheek Trofee is een
tweejaarlijkse prijs die leerlingen, docenten
en mediathecarissen op scholen in het
voortgezet onderwijs prikkelt om na te
denken over de leesomgeving op hun
school. Leerlingen die tevreden zijn met
hun mediatheek kunnen die nomineren
voor de prijs, die wordt toegekend door
een vakjury. De winnende school ontvangt
een boekenpakket ter waarde van € 1000,en een trofee. De tweede prijs betreft een
cheque ter waarde van € 750,- voor het nog
verder ontwikkelen van de leesomgeving;
de derde prijs bestaat uit interieuradvies
ter waarde van € 500,-. Daarnaast is er de
verkiezing voor de Mediathecaris van het
Jaar, waarin leerlingen de mogelijkheid
krijgen om hun mediathecaris te nomineren
en hun stem uit te brengen. De aanmeld‑
termijn voor de volgende editie sluit op
30 juni 2022.
nationalemediatheektrofee.nl

Met de verhalenwedstrijd Er Was Eens
komen (v)mbo-leerlingen op een uitda‑
gende manier met creatief schrijven in
aanraking. De wedstrijd draait om gelet‑
terdheid, empathisch vermogen, taalont‑
wikkeling, leesplezier en leesbeleving. Aan
het begin van het programma 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 deelne‑
mende klassen sturen hun inzendingen in
en een jury kiest hieruit de drie beste
verhalen. Deze drie groepen worden aan‑
vullend uitgenodigd om de jury te overtui‑
gen waarom zij moeten winnen. Dit doen zij
aan de hand van een op film opgenomen
pitch. De uiteindelijke winnaars ontvangen
een boekenkast met tien leesboeken.
erwaseens.nu

Er Was Eens

JONGE
WAT?
Lezen en stemmen
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1-3
WANNEER?
1 september 2021 tot
9 juni 2022

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

AUGUSTUS 2021

In de Jonge Jury kies jij zelf het beste boek van
het afgelopen jaar. De Jonge Jury gaat in september
2021 van start, de stembus sluit op 9 mei 2022.
Zin om alvast te beginnen met lezen? De groslijst is te
vinden op jongejury.nl. In november worden de Lees‑
tips bekendgemaakt op jongejury.nl. Daar kun je ook
de blogs van het Jonge Jury Boekgenootschap lezen,
en je stem uitbrengen.

JURY

de

VRIJDAG

ZATERDAG

De grootste boeken‑
markt van Europa vindt
plaats in het centrum en
langs de IJsselkade in
Deventer.

Deventer
Boekenmarkt

1

ZONDAG

De Dag van de Jonge Jury vindt plaats op 9 juni
2022 in TivoliVredenburg in Utrecht. Samen met
zo’n duizend scholieren uit heel Nederland kun je
er 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.

Samen vieren

Coronawoorden

Wvaenddesmtraaijndd

Het Jonge Jury Boekgenootschap bestaat uit tien
ambassadeurs. Zij kiest de boeken die centraal staan
tijdens de campagne. Alle leden zijn gek op lezen, maar
ze hebben elk een andere smaak. Daarom zijn de Leestips heel verschillend, er zit altijd wel een boek bij dat
je aanspreekt. De elfde Leestip, die voortkomt uit de
Wildcard-wedstrijd voor scholen, wordt in december
bekendgemaakt. Je kunt je stem online uitbrengen tot
9 mei 2022 op jongejury.nl.

Lezen en stemmen

27

28

30

31

Match van Buddy Tegenbosch gaat over Jim.
Vanaf het moment dat hij voor het eerst op het
voetbalveld staat, weet hij dat hij er thuishoort. Hij
gaat gelijk op met zijn vriend Jabbar in de jeugd‑
opleiding van PSV, samen willen ze het schoppen
tot de A-selectie. Tijdens een zomer in Zeeland
verandert dat plan plotseling (Van Goor, 13+).
Prijs van de Jonge Jury 2021

van de
Boek maand

Ga naar het park met
Smile van Reina
Telgemeier en glimlach
om haar gestuntel met
beugels, elastiekjes en
jongens (Condor, 11+).

26

In Dans om het
zwarte goud neemt
Lydia Rood je mee
naar Amsterdam,
Ghana en Suriname
(Leopold, 15+).

25

24

Lees Stripboeken in
het Openbaar Dag

23

Wie vermoordde
Muggemietje? Tussen
de bloedspetters vind
je aanwijzingen in
De gemene moord op
Muggemietje van
Ted van Lieshout
(Leopold, 11+).

Wereld Muggendag

20

Dag ter herinnering
aan de Slavenhandel
en de Afschaffing
ervan

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

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

Slechte
Gedichtendag

Sint Juttemis

19

21

18

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

Linkshandigendag

17

De vloek van de
vliegende olifantes
van Kate DiCamillo
gaat over Louise,
die is geboren met
een splijtvloek
(Lannoo, 11+).

Dag van de Olifant

16

Canal Parade

7
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4
Zwaai naar de boten, of
trek je terug met
Meisje, vrouw anders
van Bernardine
Evaristo (De Geus, 16+).

3

Een mooie dag voor
een sappig verhaal,
zoals Meerminnen
verdrinken niet van
Saskia Maaskant
(Davidsfonds, 13+).

Watermeloen Dag

2

Ken jij ook een woord
dat niet in het
coronawoordenboek mag
ontbreken? Stuur het woord
met uitleg in via kalender@
lezen.nl dan maak je kans
op een boekenbon.

scheldwoord voor iemand
die de ernst van het
coronavirus ontkent

viruswappie:

zestigplusser die zich niet
aan de cornonamaatregelen
houdt

puberoma:

een puppy die tijdens de
pandemie is aangeschaft om
wat te doen te hebben

pandemiepuppy:

isolatiepak

Ken je deze al?

lichaamscondoom:

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.

Straatpoezie.nl

van de
Website maand

29

22

In Revolusi spreekt
David van Reybrouck
met de laatste
overlevenden van de
Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd
(De Bezige Bij, 16+).

Nationale Indië
Herdenking

15

Sabel is zo snel als een
lichtflits en is het enige
huisdier in concentra‑
tiekamp Vught in Sabel
van Suzanne Wouda
(Hoogland & Van
Klaveren, 11+).

Kattendag

8
Sinds het begin van de
coronapandemie zijn er
veel woorden onze taal
binnengeslopen.
Van balkonpolitie,
coronaspijbelaar,
mondkapjesfraude,
paniekhamsteren,
superverspreider tot
zwaaivisite.
Op taalbank.nl worden ze
bijgehouden in het
coronawoordenboek.

WAT?
De Boekenweek
van Jongeren
VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo
3-4-5-6
WANNEER?
17 tot en met 26
september 2021

MAANDAG

DINSDAG

2

1

Je wist het vast niet,
maar vandaag is Wereld
Kokosnootdag. Geniet
ervan.

DONDERDAG

WOENSDAG

3

VRIJDAG

(Spectrum, 15+).

Laïla Koubaa en Laura
Janssens praten je bij
over seks in Onder
tussen in (Vrijdag, 14+).

Dag van de Seksuele
Gezondheid

4

ZATERDAG

Splinter Chabot schreef een
boek over zijn coming-out,
Confettiregen

Splinter Chabot:
‘Door het lezen van
boeken kun je duizen‑
den kilometers reizen
zonder ook maar één
stap te hoeven zetten.’

SEPTEMBER 2021

Schrijvers Splinter Chabot
en Khalid Boudou en graphic
novelmaker Aimée de Jongh zijn
in de pen gekropen voor 3PAK, het
geschenk van de Boekenweek van
Jongeren. In drie korte verhalen
laten zij zien: lezen is écht de moeite
waard. Ruim honderdduizend
leerlingen in de bovenbouw krijgen
deze maand 3PAK cadeau.
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Boekenweek
van Jongeren

(Moon, 13+).

De boeken van Khalid Boudou
Het Schnitzelparadijs en
Pizzamaffia zijn succesvol verfilmd

Khalid Boudou:
‘Schrijven voor jongeren
geeft me de kans om
jonge mensen die
anders nooit gehoord
zouden worden een
stem te geven.’

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

Beste oor n
v gere
Boek Jon

Lees Het moois dat
we delen van Ish Ait
Hamou, een stadspara‑
bel over terrorisme en
verzoening
(Angèle, 15+).

Grote Verzoendag

15

8
16

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

9

Tien boeken zijn
genomineerd voor het
Beste Boek voor
Jongeren. Je leest er
meer over op boekenweekvanjongeren.nl

Boekenweek
van jongeren

17-26 september

Het spannende
Offerkind van Rob
Ruggenberg speelt zich
af in de prehistorie en is
genomineerd (Querido,
13+).

Uitreiking
Thea Beckmanprijs
in Archeon

Uitreiking
Hebban
Debuutprijs
Vorig jaar won
Judith Fanto
met Viktor, een
roman over haar eigen
Weens-Joodse familie
(Ambo|Anthos, 16+).

11
Op leesjebeter.nl vind
je boeken die helpen.

Nationale Ziekendag

12

Wil je nog meedoen
aan Write Now!?
De deadline is op
1 oktober 2021.

17 * 18 * 19 *

10-19 september
Film by the Sea

10

Het literaire evenement
Stap op de Rode
Loper! strijkt neer in
Leeuwarden.

27

Een prima moment
voor de graphic novel
Multatuli’s Max
Havelaar van Erik
Heuvel en Jos van
Watersloot
(Uitgeverij L, 15+).
Dag van het Hart

29
van de
Boek maand

In Schaduwbroer van
Iris Hannema reist
Hebe in de voetsporen
van haar overleden
broer naar Japan.
(Leopold, 15+).

Nationale Broer
en Zus Dag

30

In Nicolas en de verdwijning van de wereld van
Anne Eekhout krijgt Nicolas te maken met een
onoplosbare situatie: er is een zwart gat onderweg
naar de aarde. Terwijl de wereld om hem heen
ontspoort, zoekt hij troost bij zijn strips en
probeert hij dapper te worden. Een beklemmend
verhaal waarin alles betekenisloos lijkt in het licht
van de nabije ramp (De Arbeiderspers, 15+).
Beste Boek voor Jongeren 2020, Nederlandstalig

Nationale Koffiedag

28

Mimi uit Het verloren
meisje van S.E. Durrant
maakt zich zorgen om
haar oma, die steeds
vreemdere dingen gaat
doen (Lemniscaat, 11+).

Wereld Alzheimer
Dag

Op deze website vind je filmpjes van één minuut
waarin lezers van alle leeftijden vertellen over
hun lievelingsboek. Er zijn boekentips van
schrijvers, acteurs, politici, bekende en onbekende
Nederlanders.

Whyilovethisbook.nl

Voor haar nieuwe boek
Dagen van zand
(Scratch, 15+) vloog Aimée
naar de VS. Ze maakte een
roadtrip door Oklahoma
en Californië om alles te
weten te komen over de
zandstormen van de jaren
dertig. Auto’s en huizen
raakten onder het zand
bedolven, het landschap
veranderde in een woestijn.

‘Juist in deze gekke tijden
is lezen één van de mooiste
dingen die jongeren
kunnen doen. Of het nu
romans zijn, non-fictie,
of graphic novels... Het
mooie van graphic novels
is dat tekenaars hun eigen
artistieke kijk op het verhaal
met jou delen. En elke
tekening vertelt iets, wat niet
in de woorden te lezen valt.’

Aimée de Jongh maakte
een beeldverhaal voor
3PAK. Ze voelt zich vereerd
om als stripauteur mee te
werken aan de Boekenweek
van Jongeren.

van de
Website maand

Boekenweek
van jongeren

einde

20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 *

Zijn verhalen waren
gruwelijk spannend
en hij gebruikte een
dijbeen om zijn
papieren bijeen
te houden.
Leve Roald Dahl.

Roald Dahl-dag

Prinsjesdag

14

13

Lees een Boekdag

Elke dag is er geschikt
voor, maar vandaag is
perfect.

Duurzame Dinsdag

7

Klimaatverandering
ingewikkeld? Marc
ter Horst praat je bij in
Palmen op de
Noordpool
(Gottmer, 11+).

6

WAT?
Kiezen en lezen
VOOR WIE?
vmbo 1-4, pro, mbo
WANNEER?
1 november 2021 tot
en met 30 april 2022

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

OKTOBER 2021

Heb je niet altijd zin om te lezen?
De Weddenschap sleurt 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

SCHAP

WEDDEN

de
Selma
Omari

Verbaas je over de
rijkdom van het
Nederlands in het
duizelingwekkende
Opperlans! Taal &
letterkunde van
Battus (Querido, 15+).

Dag van de Boer
Mijn lieve gunsteling
van Marieke Lucas
Rijneveld is een
beklemmend verhaal
over een verboden
liefde op het platteland
(Atlas Contact, 16+).

2

1

2 t/m 9 oktober
Week van
het Nederlands

ZATERDAG

VRIJDAG

3

ZONDAG

‘Ik heb altijd interesse gehad in
boeken. In groep 4 bleek ik ook nog
eens van schrijven te houden en werd
ik door m’n juffrouw gestimuleerd om dat
verder te ontwikkelen. Op de middelbare
school kwam mijn voorliefde voor verhalen
terug. Ik doe mee aan De Weddenschap om iedereen
enthousiast te maken op dezelfde manier
als mijn docenten mij toen enthousiast hebben gemaakt.’

Leescoach Selma Omari is
zangeres en vlogster. Dit jaar
bracht ze het album Meisje uit
Crooswijk uit.

Willie
Wartaal

‘De Weddenschap is voor
mij niet moeilijk, want ik
hou heel erg van lezen.
Ik ga op zoek naar boeken
waarvan ik denk dat
jongeren ze leuk vinden
om te lezen.’

Leescoach Willie Wartaal is
rapper, acteur en presentator.
Hij werd bekend als lid van de
Jeugd van Tegenwoordig.
Zijn album Nieuwe Kunst nam
hij op in Museum Voorlinden.

Wildcard

Jonge Jury

van de maand

Wedstrijd

‘Ik lees niet superveel,
maar ik lees graag over de
Tweede Wereldoorlog.
Bij De Weddenschap kun
je drie boeken lezen over
je favoriete thema.’

Leescoach Memru Renjaan is
componist, gitarist en producer.
Hij is de man achter bekende
liedjes zoals Louise van Gers
Pardoel, Parijs van Kenny B.,
Jungle van Broederliefde en
Jij bent de liefde van Guus
Meeuwis.

Memru
Renjaan

12

11

In de graphic novel
Muizen en mensen van
Rébecca Dautremer
vind je deze klassieker
van John Steinbeck in
beeld (Davidsfonds, 15+).

25 okt. t/m 2 nov.
Week van het
Engelse boek

van de
Boek maand

Op deze dag wisselden
in 1969 twee computers
de allereerste piepjes
uit.

Internationale
Internetdag

29

Als zijn grootvader ernstig ziek is, reist
Darius voor het eerst naar Iran. In Darius de
grote is niet oké beschrijft Adib
Khorram met kleur en humor hoe hij daar
kennismaakt met nieuwe gewoontes en uit
zwerven gaat met zijn nieuwe buurjongen
Sohrab. Intussen worstelt Darius met zijn
somberheid en depressie (Gottmer, 13+).
Beste Boek voor Jongeren 2020, Vertaald

27 tot 31 oktober
Brainwashfestival
op het Leidseplein in
Amsterdam.

27

28

26

25

Bekendmaking
nominaties NS
Publieksprijs.
Stemmen op het
mooiste boek kan tot
en met 17 november.

22

19

Dag van de Witte Stok

15

Ontdek andere werel‑
den in de Tolhuistuin in
Amsterdam.

8-9 oktober
Read My World
Festival

8

18

21

14

7

Raaf uit De geur
van groen van Pamela
Sharon leent de ogen
van haar vriendin om
te kunnen zien
(Moon, 15+).

20

13

Wereld Dyslexie Dag

6

Wobie uit
Confettiregen van
Splinter Chabot
vindt het best
moeilijk, die
coming-out
(Spectrum, 15+).

Internationale
Coming-Outdag

Enrico Galiano is docent
én schrijver en heeft een
grote passie voor
bijzondere woorden,
lees De bijzondere
woorden van Gioia
(Luitingh-Sijthoff, 15+).

Dag van de Leraar

5

Tevreden over jouw
leesomgeving op
school? Meld je school
dan aan voor de
Nationale Mediatheek
Trofee.

Internationale
Dag van de
Schoolbibliotheek

4

Halloween

31

Dat smaakt prima bij
een boek over een
boerendancing!
Lees De lovebus van
Tjibbe Veldkamp
(Querido, 15+).

Nationale
Boerenkooldag

24

17

Liesbeth worstelt
met zichzelf en de
buitenwereld in
Niemands meisje van
Lydia Rood (Leopold,
15+).

Dag van de
Psychische
Gezondheid

10

Deze klas mag gratis naar
de Dag van de Jonge Jury
op 9 juni 2022.

Gebruik je fantasie en
creativiteit. Insturen kan
tot 20 november 2021
via dejongejury.nl.
Eind november wordt
de winnende klas
bekendgemaakt en wordt
hun keuze voor de Wildcard
als elfde Jonge Jury Leestip
gepresenteerd.

Hoe? Door het boek te
protomen met een vlog,
filmpje, collage, betoog of
fotoreportage.

Die wordt ingevuld door de
winnaar van de Wildcardwedstrijd voor scholen. Heb
jij met jouw klas een mooie
aanvulling?
Laat weten waarom dit boek
beslist niet als Leestip mag
ontbreken.

Maar er is
nog een elfde
Leestip!

Het Jonge Jury
Boekgenootschap bestaat
uit de tien ambassadeurs
van de Jonge Jury.
Zij kiezen elk een Leestip
voor de Jonge Jury
campagne.

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.

l
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van de
Website maand

De nacht is pikdonker
in de graphic novel
Totem van Nicolas
Wouters & Mikael
Ross (Soul Food
Comics, 14+).

Nacht van de Nacht

30

Vandaag start de
herfstvakantie
in Zuid Nederland

23

Vandaag start de
herfstvakantie
in Noord- en
MiddenNederland

16

9-10 oktober
Stripfestival Breda

Vetste dag van het jaar en
verjaardag van culinair
journalist Johannes van
Dam, schrijver van
Het krokettenboek.

Nationale
Krokettendag

9

WAT?
Lezen en discussiëren
VOOR WIE?
vmbo 1-2,
havo-vwo 4-5
WANNEER?
november 2021

deweddenschap.nl

Bovennatuurlijke
krachten laten je
huiveren in het
historische boek De
geest en het meisje
van Lucy Strange
(Gottmer, 12+).

Allerzielen

2

1

Landelijke
aftrap van
De Weddenschap
Laat je uitdagen en
lees binnen zes
maanden drie
boeken, zie

DINSDAG

MAANDAG

3

WOENSDAG

5-12 november
Week van de
Mediawijsheid
In De executie van
Daniëlle Bakhuis is
live-televisie wreed
en oppermachtig
(Van Goor, 14+).
Literatuur, muziek, film
en beeldende kunst
gaan over grenzen
tijdens het vermaarde
festival in Den Haag.

5

VRIJDAG

6

ZATERDAG

Voor iedereen die
troost kan
gebruiken, heeft
Schiavone een
gedicht in Voor
als je stuk bent
(Pepper Books,
13+).

Hug a Bear Day

7

ZONDAG

zijn telefoon kwijtraakt, koopt
Ate een treinkaartje naar Brus‑
sel, vastbesloten om zijn vriend
te helpen. Hij belandt in een
spannend avontuur.

de onderbouw is er NederNeder- Voor
land Leest Junior met Katvis
Tjibbe Veldkamp. Dat gaat
land van
over Ate die een beste online
heeft in Brussel. Ze appen
Leest vriend
twee keer per dag over hun
Junior lievelingsvloggers. Als Baptiste

4-7 november
Crossing Border
Festival

4

DONDERDAG

NOVEMBER 2021

Tijdens de campagne Nederland Leest
leest iedereen hetzelfde boek. Dit jaar is
dat De wandelaar van Adriaan van Dis,
dat zich afspeelt in het multiculturele
Parijs. Een man krijgt bij een brand een
hond in zijn schoot geworpen. Zo maakt
hij kennis met de wereld van migranten
en vluchtelingen, maar alles wat hij doet
om anderen te helpen, mislukt jammerlijk.
Ben je lid van de Bibliotheek dan krijg je in
november dit boek cadeau!

LeeST

R
e
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Straattaal

van de maand

Quiz

‘In Katvis gaat een
jongen voor een vriend
over zijn eigen grenzen
heen: hij doet dingen die
hij helemaal niet durft.
Misschien zou dit verhaal
ook over jou kunnen gaan
of over iemand die je kent.
Lees het en oordeel zelf.’

Tjibbe Veldkamp:

31

29

30

Bewaar je wachtwoor‑
den lekker analoog
achter in een boek, daar
zijn ze veilig voor
hackers.

Check Je
Wachtwoorden-dag

Schrijfster, actrice en
YouTuber Lotte Peeters
worstelde jarenlang met
een eetstoornis en
schrijft daarover in Jong
en kwetsbaar
(Pelckmans, 15+).

22-26 november
Week van Reflectie

24

23

22

17

10

Bekendmaking
winnaar van de
NS Publieksprijs.

16

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

Val van de
Berlijnse muur

9

Stap op de Rode
Loper! strijkt vandaag
neer in Groningen.

15

8

Morgan voelt zich een
meisje, maar durft dat
nog niet met anderen
te delen in Birthday
van Meredith Russo
(Van Goor, 15+).

De onmisbare studiedag
voor docenten
Nederlands vindt dit
jaar plaats aan de Universiteit Antwerpen, zie
hsnconferentie.org

van de
Boek maand

Lees een spannend
avontuur dat zich
afspeelt ver voor de
uitvinding van het web,
zoals De goede dieven
van Katherine Rundell
(Luitingh-Sijthoff, 11+).

E-mailloze Vrijdag

Maar voor de
boekwinkel maken
we natuurlijk een
uitzondering.

Niet Winkeldag

27

Transgender
Gedenkdag

Het schoolvak
Nederlands

26

20

13

19

Prijsuitreiking van
de Johnny voor
podiumpoëzie.

12

Zonder titel van Erna Sassen ziet eruit als een
schetsboek. De hoofdpersoon tekent graag,
het liefst portretten van Zivan, zijn grote liefde.
Hij heeft haar al maanden niet meer gezien, ze
moest van haar vader terug naar Irak, kwam
terug en dook onder. Een supertragisch verhaal
dat toch zo licht wordt verteld dat je regelmatig
in de lach schiet (Leopold, 15+).

25

18

11

Op LitLab kun je onderzoek doen naar
literatuur. Er zijn 22 verschillende
proeven, waarmee je zelf ‘experimenten’
kunt uitvoeren. De onderwerpen
variëren van Middelnederlandse
verhalen tot popmuziek.

LitLab.nl

Stuur je oplossing in via
kalender@lezen.nl.
Goeie oplossingen maken
kans op het Smibamese
woordenboek 2.0 van Soortkill
(uitgeverij Pluim) .

‘Hij is een kaolo
blaman. Wanneer ik
met mijn goons kom,
gaan ze anders tarpen.’

Weet jij wat de volgende zin
betekent?

Zo betekent
soelen: iets of iemand verlaten
blokjesswag: kleding
van Luis Vuitton
snodder: illegale taxichauffeur
blemmen: verklikken, iemand
aangeven bij de politie
goofy: suf of onhandig

In de Bijlmer spreken ze
straattaal. Niet zomaar
straattaal, maar Smibanese.
Dat is een supercreatief dialect
waarin woorden vaak worden
omgedraaid en geleend
uit andere talen, zoals het
Surinaams.

van de
Website maand

In Alles wat er was van
Hanna Bervoets komen
acht mensen samen
voor de opnames van
een wetenschapsprogramma met
onverwachte gevolgen
(Pluim, 15+).

Dag van de
Wetenschap

28

21

14

WAT?
Lezen en oordelen
VOOR WIE?
havo-vwo 4-5-6
WANNEER?
september 2021 t/m
maart 2022

MAANDAG

DINSDAG

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

Terwijl de Aidsepidemie
New York in zijn greep
hield, beleefde de
popart hoogtijdagen in
Typex’s Andy
(Scratch, 15+).

3
Wereld
Gehandicapten Dag

2

1

VRIJDAG

4

ZATERDAG

Wout (17)
‘Toen ik werd gevraagd om
mee te doen aan de Inktaap,
zei ik direct ja! Meedoen is
een uitdaging. We werden
uitgekozen om vragen te stel‑
len aan de drie schrijvers. Dan
moet je goed nadenken wat
je wilt vragen. Zo leer je
een open vraag over een
roman te stellen.’

Wereld Aids Dag

DONDERDAG

WOENSDAG

DECEMBER 2021

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. Stem‑
men gaat in schooljuryverband. In
2021 gingen de meeste stemmen
naar Uit het leven van een hond van
Sander Kollaard.

INKT
AAP

De

Lees over verraad,
moed en vriendschap
tijdens de hongerwinter
in Verraad met
Sinterklaas van
Bies van Ede
(Omniboek, 12+).

Sinterklaas

5

ZONDAG

Huppelwoorden

van de maand

Quiz

Als alle stemmen geteld zijn, wordt De Inktaap
uitgereikt tijdens de feestelijke slotdag op 24 maart
2022. Er zijn talkshows, debatten, workshops en
hoorcolleges. Natuurlijk zijn de genomineerde
schrijvers aanwezig (o.v.) en worden ook de winnaars
van het Beste Juryrapport bekendgemaakt. Je kunt
de livestream van de digitale slotdag 2021 terugkijken
op Inktaap.nl.

Inktaap
Slotdag

Elk schooljaar zijn er drie
kanshebbers voor De Inktaap,
namelijk de winnaars van de
Boekenbon Literatuurprijs, de
BNG Bank Literatuurprijs en
de Libris Literatuur Prijs. Dit
jaar lezen de juryleden Zwarte
schuur van Oek de Jong, De
saamhorigheidsgroep van Merijn
de Boer en Cliënt E. Busken van
Jeroen Brouwers. Je leest meer
over deze boeken op Inktaap.nl

27

28

Vier het begin van de
winter met Twee
fonkelrode sterren
in de blinkend witte
sneeuw van Davide
Morosinotto
(Baeckens Books,
13+).

21

20

Wereld Lichtjesdag

Overal ter wereld
branden kaarsjes voor
verloren kinderen.

Dag van de Aap

14

Het is dat het moet:
Nationale
Vrijwilligersdag

7

Je kunt de aap wel uit de
wildernis halen, maar de
wildernis niet uit de aap
volgens Wij waren hier
eerst van Joukje
Akveld (Gottmer, 11+).

13

6

van de
Boek maand

30

23

deweddenschap.nl.

Hoe gaat het met
jouw Weddenschap? Bekijk de
boekenvlogs van
de leescoaches op

16

Draag morgen paars
uit solidariteit met
lhbti’ers.

9

Oudejaarsavond

31

24

17

Waarom ons recht zo
belangrijk is legt Annet
Huizing haarfijn uit in
De zweetvoetenman
(Lemniscaat, 11+).

Paarse Vrijdag,
Dag van de Rechten
van de Mens

10

Uit het leven van een hond van Sander
Kollaard gaat over Henk, die hoort dat zijn hond
zal sterven. Het nieuws maakt van alles in hem
los. Hij bedenkt dat tijd maar één richting kent,
dat we zo kwetsbaar zijn, zo eenzaam, hoeveel
liefde we ook vinden. Toch wordt het verhaal
nergens somber, omdat Henk besluit het leven
ten volle te willen leven (Querido, 15+).
Winnaar van De Inktaap 2021.

29

22

15

8

Ingrid uit Al het moois
is niet verloren van
Danielle YoungUllman gaat op
survivalkamp in de
wildernis (15+).

Kerstvakantieleestip

26

19

12

Wat betekenen de
huppelwoorden hassebassie
en pikketanussie?
Stuur je oplossing in
via kalender@lezen.nl.
Goeie oplossingen maken
kans op een boek!

bamzaaien:
daldeeën:
doen waar je zin in hebt
labberdoedas:
oorvijg
krambamboelie:
punch
een manier van loten

‘Huppelnederlands’ is bedacht
door schrijver en theatermaker
Wim Daniëls. Hij verzamelt
woorden die opvallen vanwege
hun klank of vorm. Vaak zijn
het woorden waar je vrolijk van
wordt als je ze hoort, zoals
flierefluiten, hatsiekiedee,
kwinkeleren of opkontje.

Op de websites pratenoverfictiefragmenten.nl
(voor de onderbouw) en pratenoverromanfragmenten.nl
(voor de bovenbouw) vind je leesfragmenten uit
recente boeken en romans, die binnen een lesuur
klassikaal te lezen zijn, inclusief ideeën om een
open klassengesprek op gang te brengen.

l
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Pratenoverroma

van de
Website maand

De kerstvakantie
begint

25

In Amir van Rein van
der Wiel vertelt de
hoofdpersoon in een
dagboek over zijn
verdwenen vader
(Querido, 15+).

Internationale
Migrantendag

18

Finale Write Now!
Vijf genomineerde
jonge schrijver lezen
hun verhaal voor, daarna
wordt de winnaar van
2021 bekendgemaakt.

11

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

JANUARI 2022

Tijdens de Poëzieweek komen
gedichten tot leven. De feestweek
gaat van start op Gedichtendag
27 januari 2022. Ramsey Nasr
schrijft dit jaar het Poëziegeschenk.
Het thema van de tiende Poëzie‑
week is ‘natuur’ en heeft als motto:
‘bloesemingen en overvloed’.

WeeK

poëzie
VOOR
WIE?
vmbo-havovwo 1-6
WAT?
Poëzie in de klas
WANNEER?
22 januari tot en met
2 februari 2022

VRIJDAG

Nieuwjaarsdag

2

1

In de toekomstige
wereld van De goede
zoon van Rob van
Essen wordt alles door
robots gedaan (Atlas
Contact, 16+).

Science Fiction Day

ZONDAG

ZATERDAG

Instapoëzie

van de maand

Wedstrijd

School der Poëzie biedt online poëzielessen aan,
waarin je aan de slag kunt met schrijfopdrachten.
De lessen zijn heel divers en gaan over eigentijdse
enklassieke 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

tip

voor
docenten

Zelf gedichten schrijven? Dat kan bij Doe Maar
Dicht Maar, de jaarlijks terugkerende dicht‑
wedstrijd van het Poëziepaleis. Alle middelbare
scholieren kunnen meedoen door maximaal drie
gedichten in te sturen. De deadline voor de
komende editie is 5 februari 2022. De beste
honderd gedichten komen in een dichtbundel!
poeziepaleis.nl.

Doe Maar
Dicht Maar

Reis voor een
spannend verhaal
naar het oude Israël
in Koningskind van
Selma Noort
(Leopold, 11+).

In Het Pungelhuis
neemt Annet Huizing
je mee naar botersmok‑
kelaars en commiezen
aan de Belgische grens
(Lemniscaat, 11+).

Ontmoet schrijvers, volg
workshops en luister
naar poëzie in
Amsterdam.

Stap op de
Rode Loper!

31

Lunchtip: dubbele
bruine boterham met
pindakaas en hagelslag.

Dag van de Pindakaas

van de
Boek maand

In De 100 van Heytze
verzamelde dichter en
performer Ingmar
Heytze zijn honderd
beste gedichten
(Podium, 15+).

In Toffee van Sarah
Crossan vindt de
gevluchte Allison
onderdak bij een oude
vrouw (Kluitman, 13+).

Dag van Sticky Toffee
Pudding

23

16

9

Schrijf jij ook Insta-poëzie?
Stuur ons een screenshot
van jouw Insta-post
via kalender@lezen.nl
dan maak je kans op
een boekenbon.

Iedereen mag stemmen,
maar er is ook een vakjury
die prijzen toekent.

Sommige Insta-dichters zijn
er beroemd mee geworden,
zoals Tim Hofman en
Lars van de Werf
(@versjesvanlars).
Er is sinds vorig jaar zelfs
een speciale prijs voor
Insta-dichters, de AMAI
Award (dat staat voor Alle
Monden Award Instagram).

Op Raadgedicht vind je steeds nieuwe gedichten
waarin één woord ontbreekt. Dat woord is
afgedekt, jij mag het raden. Wat zou de dichter
bedoeld hebben? Je kunt je oplossing elke maand
insturen. De gedichten zijn van bekende dichters
als Ingmar Heytze, Karel Eykman, Roelof ten Napel
en Tjitske Jansen.

Raadgedicht.nl

van de
Website maand

Simon uit Land van
dadels en prinsen van
Frank Nellen zwerft
’s zomers over de daken
van Parijs (Hollands
Diep, 16+).

Dag van de Croissant

29 * 30 *

22

15

8

Het hartverscheurende Stilte heeft een eigen
stem van Ruta Sepetys speelt zich af tegen
de achtergrond van de Spaanse burgeroorlog
in Madrid. Terwijl de Amerikaanse Daniel en
de Spaanse Ana zich in een onmogelijke liefde
storten, legt Daniel met zijn fototoestel een
van de pijnlijkste drama’s uit de geschiedenis
van Spanje vast (Luitingh-Sijthoff, 15+).

Geniet van je high tea
met Soldaten huilen
niet van Rindert
Kromhout
(Leopold, 15+).

Chocoladecake Dag

Poëzieweek

27 * 28

24
27 januari – 2 februari

26

Het beste medicijn voor
de meest deprimerende
dag van het jaar: lees
een goed boek.

25

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

Een heerlijk moment
voor de filmische
avonturen van een
straatbende uit
De Kids of Appetite
van David Arnold
(Blossom Books, 15+).

Blue Monday

Knuffeldag

Popcorndag

21

20

17

De Weddenschap
Heb jij je tweede
boek al uit? Check
wat leescoach
Willie Wartaal
heeft gelezen op

14

7

deweddenschap.nl

19

13

Driekoningen

Slagroomdag

12

6

5

Stel het lekker uit;
volgend jaar is er
weer een Ruim je
bureau op-dag.

18

11

10

Ruim je bureau op-dag

4

3

Poëzie wordt op Instagram
steeds populairder. Er zijn
Instagrammers die een
speciaal account hebben
waarop ze alleen hun
gedichten plaatsen.

VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1
WAT?
voorleeswedstrijd
WANNEER?
januari tot en met
mei 2022

DINSDAG

In Dit gaat niet over
grasmaaien legt
Ellen Deckwitz uit
waarom je het mis hebt
(Pluim, 15+).

einde

Poeziëweek

WOENSDAG

*2

Poëzie te moeilijk?

* 1

MAANDAG

Carrot Cake Dag

3

DONDERDAG

FEBRUARI 2022

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd
voor eersteklassers. Daarin kun je je
voorleesskills oefenen en genieten
van de reactie van het publiek. De
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

ReAD
2Me!

In Het kankerkampioenschap voor
junioren vertellen
Edward van de Vendel
en Roy Looman over
deze slopende ziekte
(Querido, 13+).

Wereld Kankerdag

4

VRIJDAG

VOOR WIE?
bovenbouw vmbo,
havo en vwo
WAT?
Schrijversbezoek in
de klas
WANNEER?
14 tot en met 19
februari 2022

6

ZONDAG

Lipogram

van de maand

Quiz

Wie kan jou het verhaal achter het boek beter
vertellen dan de schrijver? Tijdens de Literatour
trekt een team van enthousiaste auteurs langs
honderd middelbare scholen. Zij gaan in gesprek
met leerlingen over het lezen en schrijven van een
boek en vertellen hun eigen inspirerende verhaal.
Dit jaar doen onder anderen Aimée de Jongh,
Khalid Boudou, Maren Stoffels, Alma Mathijsen,
Raoul de Jong, Abdelkader Benali en Margje
Woodrow mee aan de tournee, die onderdeel
is van de Boekenweek van Jongeren.
boekenweekvanjongeren.nl

Lite
ra
tour

Vandaag zijn je
boterhammen bruin.

Nutella Dag

5

ZATERDAG

Rondom het boek Stapelbedbroers van Koos Meinderts is
dit jaar een speciale lessenserie
ontworpen. Stapelbedbroers
gaat over twee straatschoffies
en speelt zich af in 1969, het jaar
van de maanlanding.
read2mevoorleeswedstrijd.nl

Read2You

Stella en Will hebben
allebei cystische
fibrose, maar vallen als
een blok voor elkaar in
Vijf stappen van jou
van Rachael Lippincott (Volt, 13+).

Zeldzameziektendag

28

Verbaas je over
taalweetjes in De
bromvliegzwaan van
Arend van Dam & Anne
Stalinski (Van Holkema
& Warendorf, 11+).

Dag van de
Moedertaal

van de
Boek maand

24

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

Doe Vriendelijk Dag

17
25

18

11

67 seconden van Jason Reynolds houdt het
midden tussen proza en poëzie en heeft een
fijne flow. Aan het woord is Will. Zijn broer
Shawn is vermoord, in zijn broekband houdt
hij een pistool. Will weet wat er van hem ver‑
wacht wordt, maar in de lift raakt hij aan het
twijfelen. In deze graphic novel met teke‑
ningen van Danica Novgorodoff zie je alles
helemaal voor je (Blossom Books, 15+).

Herkansing voor als
Carrot Cake Dag aan je
voorbij is gegaan.

Bananenbrood Dag

23

22

21

Nationale Pizzadag

16

In het magische
Nevermoor van
Jessica Townsend
haakt Morrigan haar
parapluutje vast aan
een rails om te reizen
(Luitingh-Sijthoff, 12+).

Parapludag

De Weddenschap
Schrijf een recensie
en check het
filmpje van
Selma Omari op
deweddenschap.nl

10

9

Elk land viert pizzadag
op een andere datum,
wij doen het vandaag
met Pizzamaffia slaat
door van Khalid
Boudou (Moon, 13+).

15

Tessel kan wel wat zelfvertrouwen gebruiken
als ze probeert op te
krabbelen na een overrompelende liefde in
Er is geen vorm waarin
ik pas van Erna Sassen
(Leopold, 15+).

8

Dag van het
Zelfvertrouwen

Valentijnsdag
Ongelukkige liefde?
Lees de hartverscheu‑
rende liefdesbrief in
Mary John van Ana
Pessoa (Querido, 14+).

14

7

27

20

13

Verzin jij ook een lipogram?
Stuur het in via
kalender@lezen.nl dan maak
je kans op een exemplaar van
Keizer ei van Karst-Janneke
Rogaar (Kluitman).

Karst-Janneke Rogaar doet
het omgekeerde in Keizer ei.
Ze verzamelde woorden
met een korte ‘ei’ en maakte
daarvan een verhaal.
De lange ‘ij’ liet ze juist weg.
Zo komt ze op zinnen als:
‘Na een lange tocht bereiken
ze een gebeitste omheining.
Via een poortje komen ze op
het met leistenen geplaveide
paleizen van een klein paleis.’

Op Vlogboek.nl vind je er
een leuk filmpje over.

lipogram.

Soms spelen schrijvers een
taalspelletje waarmee ze het
zichzelf extra moeilijk maken.
Ze bedenken bijvoorbeeld
een opdracht, zoals: je mag de
letter ‘e’ niet gebruiken. Als je
bewust letters weglaat, noem
je dat een

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.
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van de
Website maand

Woon je in het
midden of zuiden
van Nederland?
Eindelijk
vakantie!

26

In het noorden van
Nederland begint de
voorjaarsvakantie

19

Je leest er alles over in
Darwin, de reis met
de Beagle van Fabien
Grolleau en Jérémy
Roye (Soul Food
Comics, 14+).

Darwin Dag

12

MAANDAG

WRITE
NOW!

2

1

Wat zit je haar leuk
op deze Nationale
Complimentendag!

WOENSDAG

Geen rustdag; op deze
dag wordt geprobeerd
om heel Nederland
luisvrij te krijgen.

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

3

Wereld Wilde
Dierendag

DONDERDAG

WAT?
Schrijfwedstrijd
VOOR WIE?
Jongeren tussen
15 en 24 jaar
WANNEER?
Houd writenow.nu
in de gaten

DINSDAG

Luizendag

ER
WAS
EENS
WAT?
Verhalenwedstrijd
VOOR WIE?
vmbo, isk, mbo
WANNEER?
zie erwaseens.nu

MAART 2022

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!

SCHRIJF
WEDSTRIJDEN

SCHRIJF
SCHRIJF

4

VRIJDAG

ZONDAG

5-13 maart

*6
Boekenweek

5

ZATERDAG

*

va
maand

Qun izde

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.
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

Doe je met jouw klas mee aan de
verhalenwedstrijd Er Was Eens, dan krijg
je ter inspiratie een boek toegestuurd.
Daarna volgt er 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.
Als alle scholen klaar zijn met schrijven,
kiest een jury de drie beste verhalen.
Winnaars krijgen een boekenkast of een
e-reader vol boeken! erwaseens.nu

21
Aaaahhhhhhhhhh,
schattig!

30

Uitreiking van de
Grote Poëzieprijs

28
van de
Boek maand

31

Vandaag komen alle
schooljury’s bijeen voor
de prijsuitreiking.

Slotdag van de
Inktaap

24

17

deweddenschap.nl.

Lig jij op schema in
De
Weddenschap?
Check de vlogs op

25

De dag die nooit
komt van Oliver Reps
speelt zich af tijdens
één lange slapeloze
nacht (De Harmonie,
15+).

Dag van de Slaap

18

Stronteigenwijs is ze, de dochter van de
schoenlapper uit IJzerkop van JeanClaude van Rijckeghem. Als ze wordt
uitgehuwelijkt knijpt ze er tussenuit en
meldt ze zich, verkleed als jongen, als
soldaat in het leger van Napoleon. Een
kleurrijk historisch verhaal over een meisje
dat midden in de oorlog ontdekt dat ze op
vrouwen valt (Querido, 15+).

De Wonderlingen
van Brian Selznick is
een betoverende
combinatie van potlood
en proza (Lannoo, 12+).

Dag van het Potlood

Puppy Dag

Wereldpoëziedag

29

22

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

23

In De eik was hier
van Bibi Dumon Tak
kan een eik van
tweehonderd jaar oud
maar moeilijk wennen
aan zoveel asfalt
(Querido, 11+).

Pi-dag

Boomfeestdag

15

14

Door een schietpartij
wordt Starr plotseling
de spil van het verzet
tegen politiegeweld in
The Hate U Give van
Angie Thomas
(Moon, 15+).

Haal inspiratie uit
Bedtijdverhalen
voor rebelse meisjes
om te bereiken wat jij
wilt. Miljoenen meisjes
gingen je voor
(ROSE stories, 11+).

Lees op deze
doodgewone dag
Normale mensen van
Sally Rooney en
beleef een intense
liefdesgeschiedenis
(Ambo|Anthos, 15+).

Verzin ook een stapelgedicht,
fotografeer je boekenstapel en
stuur die naar in via
kalender@lezen.nl.
De mooiste inzending wordt
beloond met een boekenbon.

(achtereenvolgens van
Sofie Lakmaker, J.J. Voskuil
en F. Springer)

De geschiedenis van mijn
seksualiteit
Bij nader inzien
Allemaal gelogen

(achtereenvolgens van
Khaled Hosseini, María Dueñas
en Jonathan Safran Foer)

En uit de bergen
kwam de echo
Het geluid van de nacht
Extreem luid &
ongeloofelijk dichtbij

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

van de
Website maand

De kleur van de zon
van David Almond
speelt zich af binnen
één stralende,
volmaakte zomerdag
waarop een moord
wordt gepleegd
(Querido, 12+).

Begin van de zomertijd

27

Omdat alles begint met
een goed verhaal.

Wereldverteldag

20

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

Stapelgedichten
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26

19

einde

Boekenweek

* 10 * 11 * 12 * 13 *

Dag tegen
Politiegeweld

16

Internationale
Vrouwendag

*8 *9

Dag van de
cornflakes

7

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

APRIL 2022
DONDERDAG

WAT?
Wedstrijd
VOOR WIE?
alle vo en mboscholen
WANNEER?
aanmelden voor
30 juni, prijsuitreiking
in november 2022

De Nationale Mediatheek Trofee
Lekker lezen doe je op een fijne plek, waar veel
boeken zijn om uit te kiezen en waar je goed
wordt geholpen. Daarom kunnen leerlingen
elke twee jaar hun leesruimte nomineren voor
de Nationale Mediatheek Trofee. De winnende
school ontvangt een boekenpakket ter waarde
van duizend euro. Ben je tevreden over jouw
mediatheek? Je kunt jouw school aanmelden
tot 30 juni 2022.

Trofee

DE NATIONALE
MEDIATHEEK

Grag van de Dap

2

1

Christopher gaat op
zoek naar de dader van
een hondenmoord in
Het wonderbaarlijke
voorval met de hond
in de nacht van
Mark Haddon
(Atlas Contact, 14+).

Wereld Autisme Dag

ZATERDAG

VRIJDAG

Joël, leerling van het
Farel College in Amersfoort

‘Onze mediatheek is top!
Eerst was het vooral een
bibliotheek, nu is het
een plaats waar je kunt
werken en ontspannen.
Soms ga ik hier naartoe in
plaats van dat ik naar
huis ga ’s middags.’

Als vuur van
Sara Lövestam
(Querido, 15+) is het
ultieme regenboog‑
boek.

Vind een
Regenboogdag

3

ZONDAG

Onbekende
dieren

van de maand

Quiz

In 2020 werd de prijs gewonnen door het
Maaswaal College in Wijchen. Deze school
heeft een prachtig Leerlab met veel boeken,
stiltecabines, een huiskamerhoek, overleg‑
plekken, en een grote zaal voor bijvoorbeeld
schrijversoptredens. Speciaal aan deze me‑
diatheek: in de voorste helft van de ruimte
mag je praten, lachen en spelletjes spelen.
De achterste helft is een stiltezone, waar je
rustig kunt studeren of lezen.

19

August uit Wonder
heeft een gezichtsafwij‑
zing en krijgt pesterijen
te verduren waar je
buikpijn van krijgt.
Gelukkig heeft hij
humor (Querido, 11+).

26

Heb jij je stem al
uitgebracht in de
Jonge Jury? Je
kunt nog stemmen
tot 9 mei.

25

Dag
tegen
Pesten

Dag van de
Ruimtevaart

18

deweddenschap.nl

Memru Renjaan
is klaar met
lezen voor
De Weddenschap
En jij? Check:

12

van de
Boek maand

28

21

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

World Wish Day

29

Wees eens wat aardiger
voor de aarde.

Dag van de Aarde

22

Goede Vrijdag

15

8

Ze zijn met z’n zessen, de broers, en ze
kunnen verhalen vertellen als de beste. Dat
komt van pas als ze naar het front gestuurd
worden. Hele verhalen voor een halve
soldaat is een ongewoon oorlogsboek vol
vreemde gebeurtenissen. Schrijver Benny
Lindelauf en tekenaar Ludwig Volbeda
wonnen met hun sterke verhalen de
Woutertje Pieterse Prijs 2021 (Querido, 12+).

Koningsdag

27

Is de wereld vandaag
een beetje vaag?
Kan kloppen, het is 420,
oftewel 20 april.
Amerikaanse Cannabis
gebruikers vieren die
dag als een feestdag
van de tegencultuur.

Weed Smoking Day

20

Nationale Poepdag

Trek je roze trui aan en
lees Dit is best wel een
episch liefdesverhaal
van Kacen Callender
(Querido, 15+).

Dag van Roze

13

14

Herdenking
Tutsi Genocide

7

11

6
Veertien jaar na de
genocide stelt Maridadi
vragen bij haar moeders
dood in De boom met
de bittere bladeren van
Ruth Erica
(Lemniscaat, 13+).

5

Wat is kunst? Goeie
vraag. Ted van Lieshout
neemt je mee naar een
onbewoond eiland en
legt het je uit
(Leopold, 12+)

4-10 april
Nationale
Museumweek

4

24

Luca werkt als
trapeze-artiest in
een Italiaans circus in
Alles wat licht is
van Marleen Nelen
(Querido, 15+).

Wereld Circusdag

Pasen

17

10

Verzin jij ook een nieuwe
diersoort? Stuur de naam
van jouw dier naar
kalender@lezen.nl, dan maak
je kans op Terra Ultima van
Raoul Deleo (Lannoo, 11+).
Tekenen mag natuurlijk ook!

vliesvleugelzwaluw,
een kanariebij,
een zuigvoetdikkop,
een konijguïn,
een olifeniks
en een zeepadkwal.

Bij het in kaart brengen van de
aardbol bleek één continent
over het hoofd gezien, schrijft
ontdekkingsreiziger
Raoul Deleo.
In Terra Ultima doet hij
verslag van de opwindende
diersoorten die hij daar
aantreft. Het zijn vaak
samenstellingen van dieren
die we al kennen.
Zo tekent hij een

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

van de
Website maand

Vul je laatste
boeken in voor
De Weddenschap
en maak kans op
een prijs.

30

Wereldboekendag

23

16

9

web

MAANDAG

Heb jij al gestemd
voor de Jonge
Jury?
Op 9 mei sluit de
stembus!

DINSDAG

WOENSDAG

MEI 2022

op het

DONDERDAG

VRIJDAG

Sinds haar moeder
dood is, wil Sasha uit
Comedy Queen van
Jenny Jägerfeld
lachend door het leven
gaan (Ploegsma, 12+).

Dag van de Lach

Dag van de Arbeid

1

ZONDAG

Quinten

van

Leestip

enige! Veel jongeren vinden de weg naar
Wattpad, een online community van
90 miljoen lezers en schrijvers. Ze schrij‑
ven verhalen, delen die en geven elkaar
tips en feedback. Wattpad organiseert
ook schijfwedstrijden en reikt prijzen uit
voor de beste boeken (de ‘Wattys’).
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W Houd jij van schrijven? Je bent niet de

Vind je lezen leuk en wil je met anderen
over boeken praten? Op De Leesfabriek.nl
vind je blogs, filmpjes, foto’s en gesprekken
over boeken en schrijvers. De Leesfabriek
heeft een website, maar is ook op
Facebook, Twitter en Instagram een
ontmoetingsplek voor lezende jongeren.
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Mei plasticvrij
en dat geldt ook voor jij.

ZATERDAG

Ben jij ook gek op lezen? Dan is het Jonge
Jury Boekgenootschap iets voor jou. In het
Boekgenootschap zitten tien jongeren die graag lezen.
Elk kiezen ze een Leestip voor de Jonge Jury tiplijst. Je
WAT?
vindt hun
filmpjes en blogs op jongejury.nl. Je kunt je
Schrijversbezoek
daar
ook
aanmelden
voor het Boekgenootschap van
VOOR WIE?
schooljaar
2022-2023.
De inschrijving sluit op 27 juni!
vmbo-havo-vwo 1-5

N
Jonge Jury
E
V
J
I
R
H
C
Boekgenootschap
LEZEN EN S

30

In Schildpadden tot
in het oneindige
overlaadt John Green je
met maffe gedachten‑
kronkels en onovertrof‑
fen humor
(Gottmer, 15+).

31

24

23

Wereldschildpaddendag

17

16

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

25

18

Morgen beginnen
de eindexamens.
Veel succes!

11

9

Europadag

Lees het bijzondere
verhaal van de joodse
familie Birnbaum in
Wij blijven bij elkaar
van Martine Letterie
(Ploegsma, 13+).

10

Dodenherdenking

4

Lees de zoete,
humoristische en
wijze Arabische
sprookjes van
Rodaan Al Galidi
(Gottmer, 11+).

3

Suikerfeest

2

van de
Boek maand

27

20

13

6

Poets je laarzen,
scherp je pijlen.
Dit weekend vindt de
Grijze Jagerdag in
Archeon plaats.
Check archeon.nl

28

21

Elliot loopt op zijn tandvlees als zijn moeder
niet meer terugkeert in
het beklemmende
Bang geboren van
Kevin Brooks
(De Harmonie, 15+).

Dag van het Tandvlees

14

7

In De naam van mijn vader van Rindert
Kromhout reist Klaus Mann als journalist door
het naoorlogse Europa. Voor het eerst sinds
jaren keert hij terug naar Duitsland. Hoe erg is
zijn vaderland veranderd door de oorlog? En
hoe is hijzelf veranderd door wat hij heeft mee‑
gemaakt? Rindert Kromhout beschrijft het in
dit waardige slot van zijn trilogie over de jong‑
gestorven schrijver Klaus Mann (Leopold, 15+).

Hemelvaart

26

19

Bekendmaking
winnaars De
Weddenschap.

12

Ons kasteel aan zee
van Lucy Strange is een
spannend oorlogsver‑
haal vol geheimen en
spionage (Gottmer, 13+).

Bevrijdingsdag

5

Hebban.nl

van de
Website maand

Wil je De ijzige verloofde van
Christelle Dabos
(Luitingh-Sijthoff, 15+) ook lezen?
Stuur dan een berichtje naar
kalender@lezen.nl, dan
maak je kans op dit boek.

Quinten: ‘Ik kreeg de tip in de
boekwinkel. Het was echt een
schot in de roos. Het gaat over
een meisje met bijzondere
gaven: ze kan met haar hand
boeken en andere voorwerpen
lezen en zien wat ze allemaal
hebben meegemaakt, en ze
kan door spiegels reizen.’

Zijn leestip is De ijzige
verloofde, het eerste deel
van de magische serie
De spiegelpassante.

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.

29

22

15

Moederdag

8
Quinten (16) was lid
van het Jonge Jury
Boekgenoot‑
schap en leest
superveel, het
liefst dikke boeken.

MAANDAG

DINSDAG

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

In juni zijn de
Spannende
Boekenweken.
Lees je de bibbers
met Vlucht van
Mel Wallis de Vries
(De Fontein, 12+).

2

1
Wereldmelkdag

DONDERDAG

WOENSDAG

JUNI 2022

Met de Bibliotheek op school heb je altijd boeken
binnen handbereik. Niet alleen staan de nieuwste en
mooiste boeken in de kast, er is ook getraind personeel
dat jou de weg kan wijzen; in de schoolbibliotheek
en in de lokale Bibliotheek. Op scholen die met deze
aanpak werken, komt er meer tijd voor vrij lezen
en andere leesactiviteiten, zoals een blind date of
boekensushi. En er zijn cursussen voor docenten.
Zodat iedereen met plezier aan het lezen blijft!
debibliotheekopschool.nl

OP SCH

BIBLIO
THEEKOOL

3

VRIJDAG

Wereldmilieudag
Breng je uitgelezen
boeken naar de
kringloop of parkeer ze
in een zwerfstation.

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

Pinksteren

5

ZONDAG

Kansloze
woorden

van de maand

Quiz

‘Mijn manier van
denken over boeken is
veranderd. Ik heb geleerd dat je
een eigen smaak qua boeken moet
zoeken. Daarvoor moet je wel wat meer
gaan lezen, maar als je hulp krijgt bij het
zoeken, dan lukt dat en wordt het leuker.’

Jerian (16)

‘Nu we op school
vaker lezen, vind ik lezen
steeds leuker worden, al is het
nog steeds niet mijn hobby. Het gaat
me steeds makkelijker af. Door meer te
lezen ben ik erachter gekomen dat ik er
lekker rustig van wordt.’

Stijn (16)

Luilak

4

ZATERDAG

)
6
1
(
r
e
p
s
a
C

‘Als je zorgt dat het leuk blijft, dan willen
wij, als soms opstandige pubers, echt wel
lezen. Mijn tip is: stop met de verplichte
boekenlijst en nodig schrijvers uit op
school, want dat zorgt ervoor dat
je boeken gaat lezen van die
schrijver.’

De Rutger Kopland School
in Siddeburen werkt volgens
de Bibliotheek op school. Dat
betekent: veel tijd om vrij te
lezen en meer aandacht voor
boeken in de klas. Wat vinden
de leerlingen daarvan?

28

Dag van
Lange Mensen

Dag
van de
Vluchteling

27

21

20

Osama uit De
weekendmiljonair van
Abdelkader Benali is
elf, maar veel te lang
voor zijn leeftijd (De
Arbeiderspers, 15+).

14

13

In Hoe ik talent voor
het leven kreeg vertelt
Rodaan al Galidi over
zijn leven als asielzoeker
(Jurgen Maas, 15+).

7

6
Dag van de
Jonge Jury

van de
Boek maand

Een dag die ieder jaar
weer op ons afkomt.

Dag van de Planetoïde

30

23

16

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

9

24

17

10

In september 1940 wordt Londen
maandenlang gebombardeerd. Elke nacht
schuilen tienduizenden mensen in de
ondergrondse: ze slapen op de perrons, op
stilstaande roltrappen. Daar diep onder de
grond leren vier jongeren elkaar kennen. De
Tunnel van Anna Woltz is een aangrijpend
verhaal over vier levens die elkaar
onverwacht kruisen (Querido, 13+).

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

Dag van de Tropen

29

22

Roemer strandt op
een eiland en krijgt
te maken met krijgers
en kannibalen in
Haaieneiland van
Rob Ruggenberg
(Querido, 12+).

Dag van de Wind

15

8

De AlfabetBeter,

Verzin ook een kansloos
woord en stuur dat in via
kalender@lezen.nl dan maak
je kans op een exemplaar van
dit boek!

dat eruitziet als een woorden‑
boek, hebben Ronald Snijders
en Fedor van Eldijk duizend
kansloze verzinwoorden
bedacht, die zo onzinnig zijn
dat niemand ze gaat gebruiken.

Voor

Dat is natuurlijk een kabouter‑
tje dat al je problemen oplost
(of dat zelf oplost in water).

En een

oplosgnoom?

De afkijkcijfers?

Die staan in het overzicht van
leerlingen die bij een toets
hebben gespiekt.

Dat is een tandarts.

Een mondkapper?

Op leesjebeter.nl vind je boeken waarin ziek zijn een
rol speelt. Lezen over iemand met dezelfde aandoe‑
ning 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.

van de
Website maand
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Vaderdag
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In Duizend vaders van
Nhung Dam raakt een
jonge bootvluchtelinge
bekneld tussen
wanhoop en gekte in
haar nieuwe omgeving
(De Bezige Bij, 16+).

Dag van de
Zeevaarder

25

Lees over het gestuntel
van Phoebe die niet in
de liefde gelooft in
Liefde is voor losers
van Wibke Brueggemann (Gottmer, 15+).

Roze Zaterdag

18

11

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

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

WOENSDAG

JULI 2022

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 Schrijvers‑
centrale bemiddelt bij die
bezoeken. Zij weten precies
welke schrijver interessant is
voor welk type klas.

KLAS

in de

SCHRIJVER

Surinaamse feestdag
ter viering van de
afschaffing van de
slavernij. De naam stamt
uit het Sranantongo
en betekent Ketenen
Gebroken.

Geloof jij niet in aliens?
Een zeer opmerkelijk
verschijnsel van
Hank Green brengt
je aan het twijfelen
(HarperCollins, 15+).

Wereld UFO Dag

2

1
Keti Koti

ZATERDAG

VRIJDAG

Toen veel
klassenbezoeken niet
door konden gaan wegens
coronamaatregelen,
bouwde Martine Letterie
haar programma om naar
online bezoeken die ze
combineert met eigen
mini-documentaires.
‘Normaal kom ik bij
leerlingen uit het hele land
in de klas, maar nu komen
ze eens bij mij op bezoek!’

Online
bezoek

3

ZONDAG

Ga jij
volgend
jaar
eindexamen
doen?

Spoken word verovert de laatste jaren steeds
meer podia en Manu van Kersbergen is daar een
belangrijke aanjager in geweest. Vaak geeft hij de
opdracht: ‘Schrijf zo veel mogelijk woorden op die
jij associeert met het woord dat je net in gedach‑
ten had.’ Tijdens een workshop op school kwam
een meisje ooit tot 73 woorden, ‘maar geen peer
pressure verder.’

Spoken word

28

In Gloei van Edward
van de Vendel vertellen
jongeren over alles wat
er in hun leven gloeit op
het gebied van liefde en
ambitie (Querido, 15+).

Roze Maandag

Michele uit Sterker dan elk afscheid van
Enrico Galiano was ooit een veelbelovend
keeper, maar is blind geworden door een
auto-ongeluk. Nina is hoog sensitief en probeert
zich af te sluiten voor de wereld. Ze ontmoeten
elkaar in de trein en dat is het begin van een
voorzichtige verliefdheid. Als Nina plotseling
het contact verbreekt, vertellen zij beiden hun
stormachtige geschiedenis (Luitingh-Sijthoff, 15+).

van de
Boek maand

29

27

25

Hangmatdag

22

15

8

Ga lekker onderuit met
De Spill Zone van
Scott Westerfield en
Alex Puvilland (De
Fontein, 14+).

26

21

14

Droom weg bij het
sprookjesachtige
paleisverhaal De
zwendelprins van Rima
Orie (Moon, 15+).

Dag van het Sprookje

7

Skip heeft heimwee
naar zee als ze een
zomer doorbrengt in
Amsterdam in
Gebrek is een groot
woord van Nina Polak
(Prometheus, 15+).

Dag van Dankbaarheid voor de Zee

20

18

19

In De zomer dat we
Parijs bestormden van
Clementine Beauvais
proberen drie meiden
het feest van 14 juli te
crashen (Querido, 15+).

In Quotum. Project z
van Marloes Morshuis is
de aarde vol en stelt de
Wereldraad een maxi‑
mumaantal inwoners in
(Lemniscaat, 12+).

13
Dag van de
Franse Frietjes

12

11

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

6

Wereldbevolkingsdag

5

4
17

10

In de video’s krijg je een goeie
indruk van elk boek of genre
plus een schat aan achter‑
grondinformatie. Zo ontdek
je welke titels jou aanspreken
en weet je van tevoren wat je
van een boek kunt verwachten
en aan welk leesavontuur je be‑
gint. Bekijk vooral ook de serie
over lezen, waarin Jörgen uit‑
legt waarom er zoiets bestaat
als een verplichte boekenlijst.

Docent en vlogger Jörgen
Apperloo is leraar Nederlands
én vlogger. Op zijn kanaal
Vlogboek staan honderden
video’s over literatuur. Ooit
begon hij met het maken
van video’s over steeds
drie romans. Nu zijn er ook
videoseries, zoals Vlogboek
Wetenschap, en filmpjes over
grappige taalfenomenen,
literatuurgeschiedenis en
literatuurwetenschap.

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.

Taalhelden.nl

31

24

van de
Website maand

Jane, Simon en Ray
zijn beste vrienden,
maar dan knijpt Jane
er tussenuit in
De geschiedenis
van Jane Doe van
Michael Belanger
(Lemniscaat, 15+).

Dag van de
Vriendschap

30

Nu is ook het
zuiden aan de
beurt. Geniet van je
zomervakantie!

23

Huiver bij Pan’s
Labyrinth van
Guillermo del Toro
en Cornelia Funke
(Querido, 15+).

Dag van de Slang

Start
zomervakantie
in het noorden van
Nederland.
Eindelijk vrij!

16

Offerfeest

In het midden
van Nederland
begint de zomervakantie. Jippie!

9
Je kunt alvast ideeën opdoen
voor de leeslijst op
vlogboek.nl.

Wil je meedoen met een
van de wedstrijden?
Stuur je inzending naar
kalender@lezen.nl onder
vermelding van ‘kalender’
en de betreffende kalen‑
dermaand. De winnaars
worden in de eerste week

De Leeskalender is een
uitgave van Stichting
Lezen en bedoeld voor
leerlingen en docenten
Nederlands in het voort‑
gezet onderwijs. Deze
uitgave werd mede
mogelijk gemaakt door
een bijdrage vanuit het
leesbevorderingspro‑
gramma de Bibliotheek
op school (Stichting
Lezen/Koninklijke
Bibliotheek).
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