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De Boekenweek 
van Jongeren
De Boekenweek van Jongeren vindt plaats 
van 16 tot en met 25 september 2022 en is 
bedoeld voor jongeren tussen vijftien en 
achttien jaar. Zij bepalen ook dit jaar de 
inhoud van de online campagne, die 
bestaat uit samenwerking met onder meer 
influencers, TikTokkers en boekbloggers. 
Voor de Boekenweek van Jongeren orga-
niseert De Schrijverscentrale een grote 
schooltournee: Literatour. Literatour vindt 
plaats in de tweede helft van het schooljaar, 
namelijk van 13 tot en met 17 februari 2023.
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 inspire-
rende verhaal. Wilt u ook een schrijver op 
school ontvangen? Inschrijven voor de 
Literatour kan van 13 september tot en met 
31 oktober 2022 via deschrijverscentrale.nl 
boekenweekvanjongeren.nl

De Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt 
jaarlijks voor zo’n 5.000 schrijversbezoeken 
in bibliotheken, boekhandels, op scholen 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 Nederland, ook illustratoren en 
spoken word-artiesten. Auteurs zijn ook te 
boeken voor een live online bezoek of een 
persoonlijke video via schrijveropjescherm.nl. 
Weet u niet precies welke schrijver past bij de 
groep, zoekt u iemand die aansluit bij een 
specifi ek thema, of heeft u een klas met 
weinig gemotiveerde lezers? De specialisten 
van De Schrijverscentrale kunnen u precies 
vertellen welke schrijvers passend zijn en de 
uitdaging aangaan. Veel auteurs bieden 
actieve bezoeken aan: van voorlezen, zelf een 
verhaal bedenken, een eigen rap maken, 
tot gedichten schrijven. 
deschrijverscentrale.nl

Read2Me!
Read2me! is de voorleeswedstrijd voor 
eersteklassers, een succesvolle formule 
waaraan jaarlijks ruim 1.100 eerste klassen 
meedoen. De eerste ronde van deze wedstrijd 
bestaat uit een schoolkampioenschap. 
Sommige scholen organiseren rond deze 
schoolfi nale 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 fi nales in 
februari 2023, die worden georganiseerd 
door de Bibliotheken. De winnaars van deze 
wedstrijden mogen door naar de provinciale 
fi nales in maart en april. Eind mei/begin juni 
2023 vindt de landelijke fi nale plaats in 
Utrecht, waar de provinciale kampioenen 
elkaar ontmoeten en waar door een profes-
sionele jury de Read2Me! Voorleeskampioen 
wordt gekozen. Voor de fi nale 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 Inktaap
De Inktaap is de grootste literaire jongeren-
prijs van Nederland. Voor dit ambitieuze lees-
bevorderingsprogramma vraagt Passionate 
Bulkboek havo- en vwo-leerlingen tussen 
vijftien en achttien jaar de winnaars van drie 
toonaangevende literaire prijzen te lezen en 
daaruit hun eigen favoriet te kiezen. In de 
afgelopen editie lazen bijna duizend 
leerlingen de winnende boeken van de Libris 
Literatuur Prijs, de BNG Bank Literatuurprijs 
en de Boekenbon Literatuurprijs. De drie 
genomineerde titels voor de Inktaap 2023 
zijn te vinden op inktaap.nl en in de maand 
december van deze Leeskalender. 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 programma wordt afgesloten tijdens de 
feestelijke slotdag op 14 februari 2023 
waarbij zowel de trofee van De Inktaap als 
de prijs voor het Beste Juryrapport wordt 
uitgereikt. inktaap.nl

De Weddenschap
De Weddenschap is een leesbevorderings-
campagne voor leerlingen en docenten in het 
vmbo, praktijkonderwijs en mbo. De deel-
nemers lezen drie boeken in zes maanden. 
Slaag je daarin dan heb je de weddenschap 
gewonnen en maken docenten en leerlingen 
kans op prijzen en de landelijke schooltrofee. 
Drie bekende Nederlanders staan model in 
de campagne als leescoach. Zij dagen, samen 
met docenten en bibliothecarissen, leerlingen 
uit om te gaan lezen. De leescoaches kiezen 
drie boeken en delen hun keuze in de 
startfi lmpjes en maken boekenvlogs. Elke 
leerling kiest drie passende boeken uit om 
binnen zes maanden te lezen. Om te helpen 
bij de keuze voor boeken geven leerlingen, 
docenten en leesprofessionals elkaar leestips 
en schrijven recensies. De uitdagers van dit 
schooljaar zijn Shirma Rouse, Dorentina 
en Phi Nguyen. De campagne gaat van start 
op 1 november 2022 en wordt afgesloten op 
30 april 2023. Deelname aan De Wedden-
schap is gratis. deweddenschap.nl

De Jonge Jury 
Met de Jonge Jury dagen Stichting 
Lezen en Passionate Bulkboek jongeren in 
de onderbouw van het voortgezet onder-
wijs uit om jeugdboeken te lezen en hun 
stem uit te brengen op hun favoriete boek. 
Op de website zijn vanaf november 2022 de 
tien Leestips te vinden, die gekozen worden 
door het Jonge Jury Boekgenootschap en 
centraal staan tijdens de stemcampagne. 
De elfde Leestip, die voortkomt uit de 
Wildcard-wedstrijd voor scholen, volgt in 
december. Stemmen kan dit schooljaar tot 
en met 9 mei 2023. 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 
woensdag 7 juni 2023. 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 fi ctiedossier.
jongejury.nl

Nederland Leest
In november gaat heel Nederland met 
elkaar in gesprek in de bibliotheek over één 
boek. Dit jaar is het thema ‘ouder worden’ en 
het boek dat centraal staat Mevrouw mijn 
moeder van Yvonne Keuls (Ambo Anthos). 
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 De 
regels van drie van Marjolijn Hof (Querido). 
Het geschenk voor Nederland Leest Junior 
is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 
van de basisschool en vmbo-leerlingen in 
leerjaar 1 en 2. Nederland Leest Junior is een 
van de campagnes waarmee de Biblio-
theek op school werkt. Bij het boek worden 
ook lessuggesties gemaakt. Deze zijn gratis 
te downloaden op de website van Neder-
land 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 2023. NBD 
Biblion is partner van de campagne.
nederlandleest.nl

Beste Boek voor 
Jongeren en 3PAK
Jongeren hebben hun eigen boeken-
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 Nederlands en vijf in de 
categorie Vertaald. Een jongerenjury kiest 
vervolgens de twee uiteindelijke winnaars, 
die bij de start van de Boekenweek van 
Jongeren worden bekendgemaakt. 
Het geschenk van de Boekenweek van 
Jongeren, 3PAK, is dit jaar geschreven door 
Daan Heerma van Voss, Chinouk Thijssen en 
Gershwin Bonevacia. 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. 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
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De Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt 
jaarlijks voor zo’n 5.000 schrijversbezoeken 
in bibliotheken, boekhandels, op scholen 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 Nederland, ook illustratoren en 
spoken word-artiesten. Auteurs zijn ook te 
boeken voor een live online bezoek of een 
persoonlijke video via schrijveropjescherm.nl. 
Weet u niet precies welke schrijver past bij de 
groep, zoekt u iemand die aansluit bij een 
specifi ek thema, of heeft u een klas met 
weinig gemotiveerde lezers? De specialisten 
van De Schrijverscentrale kunnen u precies 
vertellen welke schrijvers passend zijn en de 
uitdaging aangaan. Veel auteurs bieden 
actieve bezoeken aan: van voorlezen, zelf een 
verhaal bedenken, een eigen rap maken, 
tot gedichten schrijven. 
deschrijverscentrale.nl

De Nationale 
Mediatheek Trofee
De Nationale Mediatheek Trofee is een 
tweejaarlijkse prijs die leerlingen, docenten 
en mediathecarissen op vo-scholen prikkelt 
om na te denken over de leesomgeving op 
hun school. Leerlingen die tevreden zijn met 
hun mediatheek kunnen die voor 1 oktober 
2022 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 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 leerlin-
gen de mogelijkheid krijgen om hun 
mediathecaris te nomineren en hun stem uit 
te brengen. Beide prijzen worden uitgereikt 
tijdens Dag van het Literatuuronderwijs op 
22 november 2022 in de Doelen, Rotterdam. 
nationalemediatheektrofee.nl

Er Was Eens
Met de verhalenwedstrijd Er Was Eens 
komen (v)mbo-leerlingen op een uitdagende 
manier met creatief schrijven in aanraking. 
De wedstrijd draait om geletterdheid, 
empathisch vermogen, taalontwikkeling, 
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 deelnemende 
klassen sturen hun inzendingen in en een 
jury kiest hieruit de drie beste verhalen. 
Deze drie groepen worden aanvullend 
uitgenodigd om de jury te overtuigen 
waarom zij moeten winnen. 
Dit doen zij aan de hand van een op fi lm 
opgenomen pitch. De uiteindelijke 
winnaars ontvangen een boekenkast met 
tien leesboeken. 
erwaseens.nu

Read2Me!
Read2me! is de voorleeswedstrijd voor 
eersteklassers, een succesvolle formule 
waaraan jaarlijks ruim 1.100 eerste klassen 
meedoen. De eerste ronde van deze wedstrijd 
bestaat uit een schoolkampioenschap. 
Sommige scholen organiseren rond deze 
schoolfi nale 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 fi nales in 
februari 2023, die worden georganiseerd 
door de Bibliotheken. De winnaars van deze 
wedstrijden mogen door naar de provinciale 
fi nales in maart en april. Eind mei/begin juni 
2023 vindt de landelijke fi nale plaats in 
Utrecht, waar de provinciale kampioenen 
elkaar ontmoeten en waar door een profes-
sionele jury de Read2Me! Voorleeskampioen 
wordt gekozen. Voor de fi nale 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

Stap op de 
Rode Loper!
Stap op de Rode Loper! is het jaarlijks 
terugkerende nationale taal- en leesproject 
voor vmbo’ers in de bovenbouw. Leerlingen 
ontmoeten inspirerende young adult 
schrijvers, doen mee aan stimulerende 
taalworkshops en volgen interactieve 
theatervoorstellingen. Dit alles op culturele 
toplocaties. Met aantrekkelijk lesmateriaal 
bereiden de leerlingen de ontmoetingen 
met de schrijvers klassikaal voor. In het 
vervolgtraject krijgen docenten een bundel 
vol met informatie en concrete lesideeën 
aangeboden. Het komende schooljaar 
vindt Stap op de Rode Loper! plaats in 
Leeuwarden (14 november 2022), Amster-
dam (23 januari 2023), Utrecht (20 februari 
2023), Eindhoven (20 maart 2023) en 
Groningen (17 april 2023). Deelnemende 
schrijvers zijn onder anderen Buddy 
Tegenbosch, Margje Woodrow, Cis Meijer, 
Gideon Samson, en Maren Sto� els. 
Aanmelden kan via het inschrij� ormulier 
op de website: stapopderodeloper.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 slaat een brug. Op deze 
website wordt actueel onderzoek toegan-
kelijk 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, leesbevor-
dering, literatuureducatie en digitalisering. 
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

Dag van de Literatuur 
en Dag van het 
Literatuuronderwijs
Op 23 maart 2023 komen ruim 5.000 scho-
lieren 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. Voor docenten 
Nederlands is er De Dag van het Literatuur-
onderwijs op 22 november 2022, hét een-
daagse symposium over literatuuronderwijs 
en leesbevordering, vol lezingen en work-
shops met in de klas toepasbare hand-
reikingen. Eerste- en tweedegraadsdocen-
ten, media- en bibliothecarissen en andere 
onderwijsprofessionals ontmoeten elkaar 
met één doel: kennis en inspiratie opdoen en 
dit met elkaar delen. Voor pabo-studenten 
en aankomend onderwijsassistenten is er 
een speciaal programma: Pabo Leest!
dagvandeliteratuur.nl / paboleest.nl
dagvanhetliteratuuronderwijs.nl

Beste Boek voor 
Jongeren en 3PAK
Jongeren hebben hun eigen boeken-
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 Nederlands en vijf in de 
categorie Vertaald. Een jongerenjury kiest 
vervolgens de twee uiteindelijke winnaars, 
die bij de start van de Boekenweek van 
Jongeren worden bekendgemaakt. 
Het geschenk van de Boekenweek van 
Jongeren, 3PAK, is dit jaar geschreven door 
Daan Heerma van Voss, Chinouk Thijssen en 
Gershwin Bonevacia. 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. 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

Lezen in het vmbo
Leerlingen plezier die beleven aan lezen, 
hebben de mogelijkheid om uit te groeien 
tot competente lezers. Voor veel vmbo-
leerlingen is dat echter geen vanzelfspre-
kendheid, terwijl het belang van goed lezen 
in onze geletterde samenleving evident is. 
Om alle kennis over lezen in het vmbo 
toegankelijk te maken, hebben Stichting 
Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling, de handen ineen-
geslagen. Op Lezeninhetvmbo.nl wordt 
praktische aan-de-slag-informatie aange-
boden 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 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



De Dag van de Jonge Jury vindt plaats op 7 juni 
2023 in TivoliVredenburg in Utrecht. Daar komen 
scholieren uit heel Nederland samen om schrijvers 
te ontmoeten, boeken te laten signeren en plezier 
te maken op de literaire kermis. Aan het einde van 
de dag worden de Prijs van de Jonge Jury en de 
Jonge Jury Debuutprijs uitgereikt. Eerder wonnen 
onder meer Margje Woodrow,Margje Woodrow,Margje Woodrow  Mel Wallis de Vries
en Buddy Tegenbosch de Prijs van de Jonge Jury.

Het Jonge Jury Boekgenootschap bestaat uit 
tien ambassadeurs. Zij kiezen de boeken die 
centraal staan tijdens de campagne. Check de 
website voor hun blogs en boekentips. In #DeZin
vertellen ze in geluidsfragmenten over hun 
favoriete boeken. De elfde Leestip, die voortkomt 
uit de Wildcard-wedstrijd voor scholen, wordt in 
december bekendgemaakt.JURY

JONGE WAT?
Lezen en stemmen

VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1-3

WANNEER?
1 september 2022 

tot en met 
7 juni 2023

Lezen en ste� en

In de Jonge Jury kies jij zelf het beste boek 
van het afgelopen jaar. De Jonge Jury gaat 
in september 2022 van start. Heb je zin om 
alvast te beginnen met lezen? De groslijst is te 
vinden op jongejury.nl. In november worden 
de Leestips bekendgemaakt op jongejury.nl. 
Daar kun je ook de blogs van het Jonge Jury 
Boekgenootschap vinden en tot 9 mei 2023 
je stem uitbrengen.

JONGEde

JURY
Vieren

Wereldoesterdag

Eet smakelijk met
De oesters van 
Nam Kee van
Kees van Beijnum
(De Bezige Bij, 15+).

Transgender-
rechtendag

Lees De geschiedenis 
van mijn seksualiteit 
van Tobi Lakmaker 
(Dag Mag, 16+).

5321 6 74
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

AUGUSTUS
LEES

KALENDER 
2022/23

Wereldoesterdag

Eet smakelijk met
De oesters van 
Nam Kee
Kees van Beijnum
(De Bezige Bij, 15+).

54
Transgender-
rechtendag

Lees 
van mijn seksualiteit 
van Tobi Lakmaker 
(Dag Mag, 16+).
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Als de stille Hugo en de onweerstaanbare Kit 
aankomen in het familiehuisje aan het strand, 

gaat niets meer zoals het hoort. In De Godden 
broers schoppen ze de zomer in de war. Er 

sneuvelen verwachtingen en verbintenissen alsof 
het een tragedie van Shakespeare betreft. Of 

de hoofdpersoon die dit alles beziet een jongen 
of een meisje is, laat Meg Roso�  subtiel in het 

midden (Luitingh-Sijtho� , 15+).

Dag tegen 
Kernproeven

Net als elke andere dag 
van het jaar eigenlijk.

Dag van de Olifant

Maak er geen mug van.

Kattendag

Jock Martijn verlangt 
naar wouden en tijgers, 
maar alle natuur op 
aarde is verdwenen in 
Ogen van tijgers
van Tonke Dragt
(Leopold, 15+).

Nationale Indië 
Herdenking

Als Indonesië 
onafhankelijk wordt, 
vertrekt Lily met haar 
familie uit haar 
geboorteland in 
Nooit meer thuis 
van Martine Letterie
(Leopold, 11+).

Dag ter herinnering 
aan de Slavenhandel 
en de Afscha�  ng ervan

Lees alles over de 
gruwelijke mensen-
handel in De reis van 
Syntax Bosselman van 
Arend van Dam
(Van Holkema & 
Warendorf, 12+).

Slechte 
Gedichtendag

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

Roodharigendag

Sophie gaat op zoek 
naar haar moeder met 
het rode haar in 
Sophie op de daken
van Katherine Rundell
(Luitingh-Sijtho� , 11+).

26-28 augustus 
Uitmarkt 
Amsterdam

Lees Stripboeken in 
het Openbaar Dag

Iedere strip is goed, 
maar een goeie strip is 
beter.

Linkshandigendag

Geef eens een andere 
hand als je hier vandaag 
iemand mee feliciteert.

Zoon en Dochterdag

Francis Dean wil zijn 
vader, die professor is, 
ontmoeten en trekt 
dwars door Amerika in 
Op het geniale af 
van Benedict Wells
(Meulenho� , 16+).

Lowlands 
Festival

Zin in muziek? 
Lees Auxiety 
van Dieuwertje 
Heuvelings dat een 
boekje opendoet over 
de muziekindustrie
(Das Mag, 16+).

Bekendmaking 
winnaar 
Poëzie-
debuutprijs

Boek van de
m� nd

‘Soms moet je leerlingen 
een springplankje geven 
waarmee ze in een verhaal 
kunnen duiken. Zo moest 
een van mijn leerlingen 
voor de Voorleeswed-
strijd een boek kiezen 
dat aansloot bij de canon. 
Ik raadde een boek van 
Anton de Kom aan, waar 
mijn leerling maar moeilijk 
in kwam. Toen ben ik met 
hem gaan praten om wat 
context bij het verhaal te 
geven, vervolgens las ik 
een spannend stuk voor 
en bam, de leerling zat 
erin. Voorwaarde om deze 
springplankjes te kunnen 
geven is natuurlijk dat je 
zelf veel leest.’
Cindy Chin A Kwie, 
docent Nederlands op 
het Ir. Lely Lyceum in 
Amsterdam

Voor meer inspiratie zie 
Springlezend.nl

Springlezend
13 1410 11 1298

20 2117 18 191615

27 2824 25 262322

313029

Lowlands 
Festival

Zin in muziek? 
Lees Auxiety 
van Dieuwertje 
Heuvelings

Dag van de Olifant

Maak er geen mug van.

19
Slechte 
Gedichtendag

Leef je uit op 

18

Op Taalhelden vind je fi lmpjes over de Nederlandse taal. 
Video’s van taalkunstenaars, fi lmpjes over taalweetjes, 

ontroerende liedjes, geschiedenis en ‘anderlands’. 
Iedereen is een taalheld, volgens de Taalunie.

Taalhelden.org
Als de stille Hugo en de onweerstaanbare Kit 
aankomen in het familiehuisje aan het strand, 

gaat niets meer zoals het hoort. In 
broers

sneuvelen verwachtingen en verbintenissen alsof 
het een tragedie van Shakespeare betreft. Of 

de hoofdpersoon die dit alles beziet een jongen 
of een meisje is, laat 

midden 

Dag tegen 
Kernproeven

Net als elke andere dag 
van het jaar eigenlijk.

Boek van de
m� nd
van de
m� nd
van de

Website van de
m� nd

Dag ter herinnering 
aan de Slavenhandel 
en de Afscha�  ng ervan

Lees alles over de 
gruwelijke mensen-
handel in 
Syntax Bosselman
Arend van Dam
(Van Holkema & 
Warendorf, 12+).

2322

3029

Nationale Indië 

onafhankelijk wordt, 
vertrekt Lily met haar 

Nooit meer thuis 
Martine Letterie

16

23

98
Zoon en Dochterdag

Francis Dean wil zijn 
vader, die professor is, 
ontmoeten en trekt 
dwars door Amerika in 
Op het geniale af 
van Benedict Wells
(Meulenho� , 16+).

1099

Sophie op de daken
van Katherine Rundell
(Luitingh-Sijtho� , 11+).



1-3 september
Read My World 
Festival

Ontdek andere 
werelden in de 
Tolhuistuin in 
Amsterdam.

Dag van de Baard 

Als je vandaag 
gefeliciteerd wordt, ben 
je net iets te vaak blijven 
zitten.

Dag van de Seksuele 
Gezondheid

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

Wil je jouw 
mediatheek 
aanmelden voor 
de Nationale 
Mediatheek 
Trofee? Dit kan 
nog tot 1 oktober!

Daan Heerma van Voss:
‘Ik schrijf mijn 3PAK-verhaal 
voor de jongen ik die ik ooit 
was, die wel hield van ver-
halen maar niet van lezen. Ik 
schrijf met hem in gedach-
ten, en via hem met al die 
andere jongeren, die heus 
van lezen houden, maar 
gewoon het juiste verhaal 
nog niet zijn tegengekomen. 
Ik schrijf een uitnodiging aan 
hen, meer niet.’

Elk jaar kiest een jongerenvakjury wat de 
mooiste twee boeken van het afgelopen 
jaar zijn in de categorieën Nederlandstalig 
en Vertaald. Deze boeken worden onder-
scheiden als het Beste Boek voor Jongeren. 
Lees jij ook mee? Je vindt de nominaties op 
boekenweekvanjongeren.nl

Beste 
Boek

Schrijvers Daan Heerma van Voss
en Chinouk Thijssen en dichter 
Gershwin Bonevacia zijn de auteurs 
van 3PAK, het gratis geschenk van de 
Boekenweek van Jongeren. In twee 
korte verhalen en een gedichten-
cyclus laten zij zien: lezen is écht de 
moeite waard. Ruim honderdduizend 
leerlingen in de bovenbouw krijgen 
deze maand 3PAK cadeau.

Chinouk Thijssen: 
‘Voor jongeren schrijven 

vind ik niet alleen het leukste 
wat er is, maar ook een van de 

belangrijkste dingen. Laten zien 
dat er voor iedereen een goed of 

spannend boek bestaat, dat lezen 
echt niet gelijkstaat aan saaie 

verhalen of boeken die qua 
beleving ver van jongeren 

afstaan – dat is mijn missie.’

BOEKEN
WEEK

JONGEREN

v� r 
Jongeren

Hangt deze Leeskalender 
in jouw klaslokaal? Deel 
je foto op Insta met 
#voleeskalender en 
maak kans op een boek 
naar keuze uit deze 
Leeskalender.

WAT?
De Boekenweek van 

Jongeren
VOOR WIE?

vmbo-havo-vwo
3-4-5-6

WANNEER?
16 tot en met 25 

september 2022

de

van

Post en Win!2 3 41
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Janssens praten je bij 
over seks in Onder 
tussen in (Vrijdag, 14+).

#voleeskalender
maak kans op een boek 
naar keuze uit deze 
Leeskalender.
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IJzerkop van Jean-Claude van 
Rijckeghem is het kleurrijke verhaal van 
schoenlappersdochter Stans, die zich – 

verkleed als man – aanmeldt als soldaat in 
het leger van Napoleon. Ze komt terecht 
in de veertiende compagnie in Parijs en 

beleeft daar spannende avonturen. Winnaar 
van de Thea Beckmanprijs en de Jonge 

Beckman 2021 (Querido, 15+).

Wereld 
Anticonceptie Dag

Veronica’s leven komt 
op losse schroeven te 
staan als ze plotseling 
zwanger blijkt in 
Onverwacht van
Jenni Hendriks en
Ted Caplan 
(Gottmer, 15+).

Duurzame Dinsdag

Deze feestdag 
allitereert in elk geval 
lekker.

Dag van de Stad

Geniet van het 
ongewone in 
Verhalen uit 
de binnenstad 
van Shaun Tan
(Querido, 12+).

Dag van de vertaler

Stilte heeft een eigen 
stem van Ruta Sepetys
werd vorig jaar 
bekroond als het Beste 
Boek voor Jongeren en 
is vertaald door Aleid 
van Eekelen-Benders
(Luitingh-Sijtho� , 15+). 

9-18 september
Film by the Sea

5-11 september 
Week van Lezen 
en Schrijven

Wil je nog 
meedoen aan 
Write Now!? 
De deadline is op 
16 oktober 2022

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

Roald Dahl-dag

Zijn verhalen waren 
gruwelijk spannend, 
leve Roald Dahl.

Wereldchocoladedag

Zou het toeval kunnen 
zijn dat het vandaag ook 
Roald Dahl-dag is?

Grote Verzoendag

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

Prinsjesdag

Lees vandaag een echt 
Haags verhaal, zoals 
Stapelbedbroers van
Koos Meinderts, over 
twee broers die 
opgroeien in de jaren 
zestig (Hoogland & 
Van Klaveren, 12+).

Wereld-
alfabetiseringsdag

Uitreiking 
Thea Beckmanprijs 
in Archeon

Dag van de 
Biseksualiteit

Nate heeft gevoelens 
voor Florence én voor 
Oliver in Dit is best 
wel een episch 
liefdesverhaal 
van Kacen Callender
(Querido, 15+).

Uitreiking 
Hebban Debuutprijs

Vorig jaar werd deze 
prijs gewonnen door 
Confrontaties van
Simone Atangana 
Bekono (Lebowski, 15+).

Gratz uit New York 
en Reshmina uit 
Afghanistan beleven 
de aanslag op de Twin 
Towers vanuit heel 
andere perspectieven 
in 9/11 van Allan Gratz 
(Kluitman, 12+).

16-25 september
Boekenweek 
van jongeren

Tien boeken zijn geno-
mineerd voor het Beste 
Boek voor Jongeren. 
Je leest er meer over op 
boekenweekvan
jongeren.nl

einde
Boekenweek 
van jongeren

Liefdesbriefjesdag
Anna schrijft een 
ontroerend briefje in
Als vuur van
Sara Lövestream

Op 22 november vindt 
De Dag van het Literatuur-
onderwijs plaats, hét sym-
posium over literatuuron-
derwijs en leesbevordering, 
vol lezingen en workshops. 
Eerste- en tweedegraads-
docenten, media- en 
bibliothecarissen en andere 
onderwijsprofessionals ont-
moeten elkaar met één doel: 
kennis en inspiratie opdoen 
en dit met elkaar delen. 

Bestel tickets op 
dagvanhetliteratuur
onderwijs.nl

Boek van de
m� nd

tip
v� r docenten

10 117 8 965

17 1814 15 161312

24 2521 22 232019

28 29 302726

Literatuurgeschiedenis.org geeft een overzicht van 
‘Hebban olla vogala’ tot De consequenties. Je vindt 

er informatie over literaire schrijvers, literaire werken, 
thema’s en stromingen van de middeleeuwen tot nu.

Literatuurgeschiedenis.org
Website van de

m� ndIJzerkop
Rijckeghem
schoenlappersdochter Stans, die zich – 

verkleed als man – aanmeldt als soldaat in 
het leger van Napoleon. Ze komt terecht 
in de veertiende compagnie in Parijs en 

beleeft daar spannende avonturen. Winnaar 
van de 

op losse schroeven te 
staan als ze plotseling 
zwanger blijkt in 
Onverwacht van
Jenni Hendriks 
Ted Caplan 
(Gottmer, 15+).

andere perspectieven 
in 9/11 van Allan Gratz 
(Kluitman, 12+).

18

Thea Beckmanprijs 

van
Simone Atangana 

 (Lebowski, 15+).

ontroerend briefje in
Als vuur van
Sara Lövestream

derwijs en leesbevordering, 
vol lezingen en workshops. 
Eerste- en tweedegraads-
docenten, media- en 
bibliothecarissen en andere 
onderwijsprofessionals ont-
moeten elkaar met één doel: 
kennis en inspiratie opdoen 
en dit met elkaar delen. 

Bestel tickets op 
dagvanhetliteratuur

11

Grote Verzoendag

Lees
we delen
Ish Ait Hamou
een stadsparabel 
over terrorisme en 
verzoening
(Angèle, 15+).

Wereld-
alfabetiseringsdag

1514

21
Lees vandaag een echt 
Haags verhaal, zoals 
Stapelbedbroers van
Koos Meinderts, over 

opgroeien in de jaren 
 (Hoogland & 

Van Klaveren, 12+).

28
Anticonceptie Dag

Veronica’s leven komt 
op losse schroeven te 
staan als ze plotseling 
zwanger blijkt in 

27
zwanger blijkt in 

van
en

Dag van de vertaler

Stilte heeft een eigen 
Ruta Sepetys

bekroond als het Beste 
Boek voor Jongeren en 

Aleid 
van Eekelen-Benders
(Luitingh-Sijtho� , 15+). 

Dag van de vertaler

Stilte heeft een eigen 
stem 

Nate heeft gevoelens 
voor Florence én voor 
Oliver in
wel een episch 
liefdesverhaal 
van 
(Querido, 15+).

Dag van de Stad

29 30

Uitreiking 
Hebban Debuutprijs

Vorig jaar werd deze 
prijs gewonnen door 
Confrontaties
Simone Atangana 

10

9-18 september

9

24
Nate heeft gevoelens 
voor Florence én voor 

Dit is best 

Kacen CallenderKacen Callender
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Leescoach Phi Nguyen is acteur 
en theatermaker en bekend als 
Ping Ping uit de fi lms Bon Bini 
Holland, I, II en III.

‘Ik las vroeger graag 
artikelen en korte 
verhalen. Daarnaast 
hou ik van het lezen van 
biografi eën. Lezen kan 
je niet fout doen en kan 
op je eigen tempo. Lezen 
geeft plezier en daarbij 
leer je over het leven.’

Leescoach Dorentina is zangeres, 
influencer en mommy to be. Haar 
debuutalbum Beauty and the Beast bracht 
ze uit samen met haar man, rapper Kosso. 

‘Vroeger zag ik mijn ouders altijd 
lezen tijdens onze vakanties. Daardoor 
ben ik ook gaan lezen, vooral gedichten 
en thrillers. Ik kom uit Albanië en ben 
opgegroeid in Duitsland. Nederlands is mijn 
tweede taal. Ik doe mee aan De Weddenschap omdat 
ik mijn Nederlands verder wil ontwikkelen.’

Leescoach Shirma Rouse, ook 
wel de Dutch Queen of Soul 
genoemd, is een veelgevraagd 
zangeres en vocal coach. 

‘Ik kon al lezen toen ik vier 
was. Ik lees heel veel, mijn 
moeder is ook een extreme 
lezer en mijn tante biblio-
thecaris. Ik heb als kind 
haar hele bibliotheek uit-
gelezen. De Weddenschap 
is belangrijk; je haalt kracht 
uit kennis en lezen is goed 
voor je ontwikkeling.’

WEDDEN
de

SCHAP
WAT?

Kiezen en lezen
VOOR WIE?

vmbo 1-4, pro, mbo
WANNEER?

1 november 2022 tot 
en met 30 april 2023

Shirma 
Rouse

Dorentina

Welk boek dat je voor 
De Weddenschap hebt 
gelezen heeft volgens jou 
het mooiste omslag? Deel 
je foto op Insta met 
#voleeskalender en maak 
kans op een boek naar keuze 
uit deze Leeskalender.

Post en Win!

Phi 
Nguyen

Heb je niet altijd zin om te lezen? 
De Weddenschap daagt je uit. 
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 fi lmpjes 
en meld je aan op deweddenschap.nl 

1 t/m 8 oktober
Week van 
het Nederlands 

Dag van de 
Escaperoom
In het spannende 
Escaperoom van Maren 
Sto� els wordt een 
griezelig spel werkelijk-
heid (Leopold, 12+).

1 2
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

OKTOBER
LEES

KALENDER 
2022/23

2

Maren 

griezelig spel werkelijk-
(Leopold, 12+).

Leescoach 
influencer en mommy to be. Haar 
debuutalbum 
ze uit samen met haar man, rapper Kosso. 

‘Vroeger zag ik mijn ouders altijd 
lezen tijdens onze vakanties. Daardoor 
ben ik ook gaan lezen, vooral gedichten 
en thrillers. Ik kom uit Albanië en ben 
opgegroeid in Duitsland. Nederlands is mijn 
tweede taal. Ik doe mee aan De Weddenschap omdat 
ik mijn Nederlands verder wil ontwikkelen.’

SCHAP
Heb je niet altijd zin om te lezen? 

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 fi lmpjes 

deweddenschap.nl 

WOENSDAG DONDERDAG
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Tijdens een schoolreis naar Barcelona gebeurt 
er een ongeluk in de Sagrada Familia, waarvan 
gruwelijke details worden verspreid via social 

media. In een duizelingwekkend tempo 
komen geheimen bloot te liggen. Maar wat 

is echt en wat is fake news? En volgen er meer 
slachto� ers? Met de spannende thriller 

Fake trip won Margje Woodrow de 
Prijs van de Jonge Jury 2021 (De Fontein, 13+).

Op 23 maart 2023 is de 
tweejaarlijkse Dag van de 
Literatuur in de Doelen te 
Rotterdam. In een feestelijke 
ambiance komen leerlingen 
uit de bovenbouw daar in 
contact met schrijvers. De 
auteurs treden op in talk-
shows, worden geïnterviewd 
door leerlingen, dragen voor 
en signeren hun werk. 

Bestel tickets op 
dagvandeliteratuur.nl

Dag 
van de 
Literatuur

Bekendmaking 
nominaties 
NS Publieksprijs

Breng je stem uit op het 
mooiste boek van 2021.

Begin van de 
wintertijd

Friese Boekenweek
28 oktober 
t/m 6 november

Het is de Maand van 
de Geschiedenis, 
een mooi moment voor 
Schijnbewegingen
van Floortje Zwigtman
(De Fontein, 15+).

Werelddoodstrafdag

In Onder de 
ketchupwolken van
Annabel Pitcher 
schrijft Zoe brieven 
aan een ter dood 
veroordeelde in de 
dodencel
(Moon, 15+).

Coming-Out Dag

Wist je dat de 
populaire 
Netflixserie 
Heartstopper is 
gemaakt naar de 
graphic novel-serie 
van Alice Oseman?
(Van Goor, 13+).

Dag van de Chef

Zo lekker als in Badoum 
smaken de pasteien 
nergen, lees 
Hele verhalen voor 
een halve soldaat
van Benny Lindelauf
(Querido, 12+)

Dag van de 
Archeologie

Hoe ruig het leven in de 
bronstijd was, lees je 
in O� erkind, het 
laatste boek dat 
Rob Ruggenberg
schreef (Querido, 13+).

Vandaag start de 
herfstvakantie in 
Zuid- en Midden-
Nederland

Bekendmaking 
winnaar 
Jan Wolkers Prijs

Nationale 
Krokettendag

Kroket is afgeleid van 
het Franse ‘croquer’, wat 
knabbelen betekent. 
Doe eens lekker 
bijdehand en deel 
die info met je 
snackbareigenaar.

15-16 oktober 
Stripfestival Breda

Deadline 
Write Now!
Je verhaal, gedicht of 
toneeltekst insturen kan 
tot 23.59 uur 
vanavond.

Wereld Dyslexie Dag

Feliciteer een dyslect 
vandaag met een beter 
ruimtelijk inzicht, beter 
verbanden kunnen 
leggen, patronen sneller 
herkennen, beter 
verhalen vertellen en 
creatiever zijn.

Dag van de Leraar 

Als Morrigan terecht-
komt op de Wonder 
Academie krijgt ze les 
van bijzondere 
docenten in Nevermoor
van Jessica Townsend
(Luitingh-Sijtho� , 11+).

Internationale 
Dag van de 
Schoolbibliotheek

Dag van de Witte Stok

Michele uit Sterker 
dan elk afscheid van
Enrico Galiano was 
ooit een veelbelovend
keeper, maar is blind 
geworden door een 
auto-ongeluk 
(Luitingh-Sijtho� , 15+).

Dag van het Ei

Maak een omelet of 
wentelteefje, of kook je 
eieren, vul ze met 
kaviaar of mik ze (op z’n 
Indonesisch) in de 
frituur. Let wel op het 
etiket, want het is de dag 
van het ei, en niet van de 
legbatterij.

Dag van de 
Chocolade Cupcake

Want niet alleen 
vanille-, bosbessen- 
en citroenmu�  ns 
verdienen het.

Boerenkooldag

Die schijn je zo te vieren: 
1. Trek je boerenkooltrui 
aan. 
2. Eet boerenkool! 
3. Deel je boerenkool-
moment op Instagram 
met #boerenkool. 
Succes!

Wereldpastadag

Geniet ervan met 
Zeven kleine 
criminelen van
Christian Frascella, 
waarin zeven 
Italiaanse jongens 
een bankoverval 
voorbereiden 
(Moon, 12+).

Boek van de
m� nd31

Halloween

Griezel met Thornhill
van Pam Smy, 
een spookachti-
ge graphic novel 
over een verlaten 
weeshuis
(Ploegsma, 11+).

8 95 6 743

15 1612 13 141110

22 2319 20 211817

2926 27 282524 30

Docent en vlogger Jörgen Apperloo is 
leraar Nederlands én vlogger. Op zijn 
kanaal Vlogboek vind je honderden 

video’s over literatuur met daarin een 
schat aan achtergrondinformatie. Zo 

ontdek je welke titels jou aanspreken en 
weet je aan welk leesavontuur je begint.

Vlogboek.nl
Website van de

m� nd

12

19

Coming-Out Dag

Heartstopper is Heartstopper is Heartstopper
gemaakt naar de 
graphic novel-serie 

Alice Oseman?
(Van Goor, 13+).

Wereldpastadag

Geniet ervan met 

26

Wereld Dyslexie Dag

Feliciteer een dyslect 
Dag van de Leraar 

5 6

Dag van de Chef

20

Het is de Maand van 
de Geschiedenis, 

Internationale 
Dag van de 

43
Nationale 
Krokettendag

Kroket is afgeleid van 
het Franse ‘croquer’, wat 
knabbelen betekent. 
Doe eens lekker 
bijdehand en deel 
die info met je 
snackbareigenaar.

8 9

15 16

Friese Boekenweek
28 oktober 

laatste boek dat 
Rob Ruggenberg
schreef (Querido, 13+).

herfstvakantie in 
Zuid- en Midden-
Nederland

2928

Halloween

Griezel met 
van Pam Smy
een spookachti-
ge graphic novel 
over een verlaten 
weeshuis
(Ploegsma, 11+).

Tijdens een schoolreis naar Barcelona gebeurt 
er een ongeluk in de Sagrada Familia, waarvan 
gruwelijke details worden verspreid via social 

media. In een duizelingwekkend tempo 
komen geheimen bloot te liggen. Maar wat 

is echt en wat is fake news? En volgen er meer 
slachto� ers? Met de spannende thriller 

Fake trip 
Prijs van de Jonge Jury 2021

criminelen van
Christian Frascella
waarin zeven 
Italiaanse jongens 
een bankoverval 
voorbereiden 
(Moon, 12+).

31
Halloween

Thornhill
Pam Smy, Pam Smy, Pam Smy

een spookachti-
ge graphic novel 

Christian Frascella, 

Italiaanse jongens 
een bankoverval 

Halloween

Griezel met Thornhill
Pam Smy



Springlezend 
d� r discu� ie

2-5 november 
Crossing Border 
Festival

Literatuur, muziek, fi lm 
en beeldende kunst 
gaan over grenzen in 
Den Haag.

4-11 november Week 
van de Mediawijsheid

Op deze datum werd in 
1922 het graf van 
Toetanchamon ontdekt. 
Lees over zijn dynastie 
in Schaduw van Toet
van Lida Dijkstra en 
Djenné Fila
(Luitingh-Sijtho� , 13+).

In Erebos ontwaakt van 
Ursula Poznanski 
neemt een app 
razendsnel de controle 
over het leven van de 
gebruiker (Lemniscaat, 
15+).

Nederland Leest
De hele maand 
november

Aftrap De 
Weddenschap
Laat je uitdagen 
door Shirma Rouse, 
Dorentina en 
Phi Nguyen en lees 
binnen zes maanden 
drie boeken, zie 
deweddenschap.nl

421 5 63
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WAT?
Lezen en discussiëren

VOOR WIE?
vmbo 1-2,

havo-vwo 4-5
WANNEER?

november 2022

Tijdens de campagne Nederland Leest 
leest iedereen hetzelfde boek. Dit jaar is 
dat Mevrouw mijn moeder van Yvonne 
Keuls, een meeslepend en ontroerend 
verhaal over de Indische wortels van 
haar familie waarin veel geschiedenis 
voorbijkomt. Yvonne Keuls schrijft over 
de repatriëring naar Nederland en hoe 
ze als kind in Den Haag kwam wonen. 
Iedereen kan dit boek in november 
gratis ophalen in de Bibliotheek!

LeeST
NeDeR
LaND

Nederland 
Leest 
Junior
Voor de onderbouw is er 
Nederland Leest Junior met 
De regels van drie van Marjolijn 
Hof. Hoofdpersoon Twan kent 
de ‘regels van drie’ uit zijn hoofd: 
je neemt binnen drie seconden 
een beslissing, daar hangt je 
leven vanaf. En als het misgaat 
kunnen je hersenen drie minuten zonder zuurstof. 
Handige kennis nu hij op reis gaat naar opi Kas op 
het barre IJsland. Opi Kas is een vrijbuiter, maar 
kan niet meer goed voor zichzelf zorgen en hij 
moet mee terug naar Nederland. Maar opi Kas wil 
niet. Hij heeft een ontsnappingsplan bedacht en 
vraagt of Twan hem wil helpen. Twan twijfelt. Wat 
moet hij doen? Opi Kas helpen of het geheime 
plan verraden? 
Bij De regels van drie zijn lessuggesties gemaakt. 
Deze zijn gratis te downloaden op de website van 
Nederland Leest. Nederlandleest.nl

razendsnel de controle 
over het leven van de 
gebruiker (Lemniscaat, 
15+).

Week 
van de Mediawijsheid

Op deze datum werd in 

Toetanchamon ontdekt. 
Lees over zijn dynastie 

Schaduw van Toet
 en 

(Luitingh-Sijtho� , 13+).

5
1922 het graf van 
Toetanchamon ontdekt. 
Lees over zijn dynastie 
in Schaduw van Toet
van Lida Dijkstra
Djenné Fila
(Luitingh-Sijtho� , 13+)

 van Marjolijn 

de ‘regels van drie’ uit zijn hoofd: 

kunnen je hersenen drie minuten zonder zuurstof. 
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Salomé uit Confrontaties van Simone Atangana 
Bekono zit vast in een detentiecentrum, omdat 

ze twee medescholieren op het gymnasium heeft 
mishandeld. Zelf begrijpt ze niet waar al haar 

boosheid vandaan komt. Terwijl ze zich probeert 
staande te houden tussen irritante psychologen 
en treiterende begeleiders, begin je te begrijpen 

wat haar dwars zit (Lebowski, 15+). 
Winnaar Beste Boek voor Jongeren 2021

‘In mijn lessen behandel ik 
elke week een quote uit de 
The Daily Stoic van Ryan 
Holiday, een dik boek vol 
wijsheden van klassieke 
wijsgeren die je aan het 
denken zetten. De quotes 
gaan over hoe je je gedachten 
kunt analyseren, hoe je met 
mensen om kunt gaan, waar 
je eigen kracht zit. Dat werkt 
geweldig, het tilt leerlingen 
even op uit de les. Het zorgt 
voor bezinning, brengt ze 
samen. Het helpt ze om na 
te denken over vragen als: 
wie ben ik nou echt? Waar-
om reageer ik zo? Door te 
discussiëren, creëer je samen 
een veilige omgeving. En het 
mooie is: ze worden tegelijk 
warm gestoomd om in 
dialoog te gaan tijdens de 
rest van de les.’
Emin Kececi is docent 
Engels en docentencoach 
in Amsterdam

Voor meer inspiratie zie 
Springlezend.nl

Springlezend 
d� r discu� ieElfde van de 11e

Start van het 
carnavalseizoen.

De sterfdag van 
Leonard Cohen is 
een gepast 
moment voor de 
graphic novel over 
zijn leven: On a 
wire van Philippe 
Gerard (Concerto-
books, 14+).

Stap op 
de Rode Loper
ontvangt vandaag 
scholieren in 
Leeuwarden.

Wereld-hallo-dag

Begroet vandaag 
minstens tien mensen 
en draag zo bij aan de 
wereldvrede. 

Ik hou van 
Schrijvendag

Ella wil schrijfster 
worden en schrijft over 
de bombardementen 
op Londen in haar 
dagboek in De tunnel
van Anna Woltz
(Querido, 13+).

Dag van het 
Literatuuronderwijs
Dé inpiratiedag voor alle 
docenten Nederlands. 

Pabo Leest! 
Voor pabo-studenten 
en onderwijsassisten-
ten-in-opleiding.

Bekendmaking 
winnaar van de 
NS Publieksprijs

Vorig jaar won 
Lale Gül
met Ik ga leven
(Prometheus, 15+). 

Giving Tuesday

Geef een mooi boek 
aan iemand die je lief 
vindt, bijvoorbeeld de 
graphic novel 
Het bamboemeisje van 
Mattias De Leeuw en 
Edward van de Vendel
(Querido, 11+).

Dag van de 
Wetenschap

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

Filosofi edag

Lees grappige 
weetjes en 
quizvragen over 
fi losofi e in 
Filotective van 
Stine Jensen
(Kluitman, 11+).

Verander je 
Wachtwoordendag 

Een heel zinvolle dag; 
dit is de wachtwoorden 
top 10 van 2021: 
123456 - 123456789 - 
12345 - qwerty -
password - 12345678 - 
111111 - 123123 - 
1234567890 - 1234567.

Dag van de Stalen 
Buis

En zo is het bijna iedere 
dag feest.

Heb een 
Slechte Dag-dag

Want hé, het kan altijd 
erger. Lees het verhaal 
van Maverick in 
De roos uit het beton
van Angie Thomas
(Moon Young Adult, 15+).

Niet-Winkeldag

Vandaag gaan we niet 
shoppen, maar lezen. 

Voorronde Write 
Now!

Vandaag vindt de online 
voorronde van de 
schrijfwedstrijd voor 
jongeren plaats. 

Boek van de
m� nd

12 139 10 1187
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302928

Op de websites pratenoverfi ctiefragmenten.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 klassengesprek op gang te brengen.

Pratenoverromanfragmenten.nl
Website van de

m� nd
Salomé uit 

Winnaar Beste Boek voor Jongeren 2021

Giving Tuesday

Geef een mooi boek 
aan iemand die je lief 
vindt, bijvoorbeeld de 
graphic novel 
Het bamboemeisje
Mattias De Leeuw

3029

Salomé uit Confrontaties
Bekono zit vast in een detentiecentrum, omdat 

ze twee medescholieren op het gymnasium heeft 

Geef een mooi boek 
aan iemand die je lief 
vindt, bijvoorbeeld de 
graphic novel 
Het bamboemeisje
Mattias De Leeuw
Edward van de Vendel
(Querido, 11+).

Het bamboemeisje
Mattias De Leeuw
Edward van de Vendel
(Querido, 11+).

13

Geef een mooi boek 
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Als alle stemmen geteld zijn, wordt De Inktaap 
uitgereikt tijdens de feestelijke slotdag op 14 februari 
2023. 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 2022 terugkijken 
op Inktaap.nl.

WAT?
Lezen en oordelen

VOOR WIE?
havo-vwo 4-5-6
WANNEER?

september 2022 tot 
en met maart 2023

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 
2022 gingen de meeste stemmen 
naar De saamhorigheidsgroep van 
Merijn de Boer. 

Inkt� p 
Slotdag

AAP
INKT

De 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 
schooljaar lezen de juryleden 
Op weg naar De Hartz van 
Wessel te Gussinklo, Vaders 
die rouwen van Carmien Michels
en Wormmaan van Mariken 
Heitman. Je leest meer over 
deze boeken op Inktaap.nl.

Merijn de Boer: 
‘Het winnen van De Inktaap 
was een hele eer! Voor mij is 

literatuur begonnen op de 
middelbare school, door 
mijn docent Nederlands, 

dus dit betekent heel 
veel voor mij!’

kanshebbers voor De Inktaap, 

Boekenbon Literatuurprijs, de 

Vaders 
Carmien Michels

Post en Win!
Wereld Aids Dag

Chanda heeft haar 
moeder verloren aan 
aids en probeert haar 
broertje en zusje zo 
goed mogelijk op te 
voeden in Chanda’s 
oorlog van 
Allan Stratton 
(Van Goor, 14+).

Wereld 
Gehandicapten Dag

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

2 3 41
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

DECEMBER
LEES

KALENDER 
2022/23

2
Wereld Aids Dag

Chanda heeft haar 
moeder verloren aan 
aids en probeert haar 
broertje en zusje zo 
goed mogelijk op te 

Chanda’s 

(Van Goor, 14+).(Van Goor, 14+).(Van Goor, 14+).

Gehandicapten Dag

Als zijn vader geld 
nodig heeft, moet 

gehandicapte broertje 
Zomervacht 

Jaap Robben 

4
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In Mijn lieve gunsteling zoeken een 
veearts en de veertienjarige dochter van 

een boer tijdens een hete zomer toenadering 
om te ontsnappen aan het plattelandsleven en 

raken ze volledig door elkaar geobsedeerd. 
Marieke Lucas Rijneveld won in 2021 

de Boon met dit hartverscheurende verhaal over 
verboden liefde, eenzaamheid en identiteit 

(Atlas Contact, 15+).

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

Oudejaarsavond

Dankzij een pact met 
de Dood kan een jonge 
beeldhouwer maken 
wat hij wil. In ruil 
heeft hij nog maar 
200 dagen te leven in 
De beeldhouwer, 
Scott McCloud 
(Scratch, 15+).

Paarse Vrijdag

Trek je paarse trui aan, 
het is Paarse Vrijdag.

Sinterklaas

Weet jij wat een 
kapoentje is?

Kerstvakantietip:

Duin van Frank 
Herbert, een echte 
sciencefi ction klassieker 
(Volt, 13+).

Dag van de Aap

De gorilla en de 
jongen van Phil Earle 
speelt zich af in de 
Londense dierentuin 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 
(Kok, 12+). 

Dag van de 
Vrachtwagen-
chau� eur

Mammita is met 
stip de leukste 
vrachtwagen-
chau� eur, lees 
Weg van Jowi Schmitz 
(Hoogland & 
Van Klaveren, 13+). 

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

Kortste schooldag 
van het jaar

De kerstvakantie 
begint!
Eindelijk tijd voor een 
lekker dik boek, zoals 
het prachtige Allemaal 
willen we de hemel
van Els Beerten 
(Querido, 15+). Kerst

Dag van de Bergen

Borr kampeert in 
Lapland en sluit 
vriendschap met Sune, 
die een verstandelijke 
beperking heeft in 
Als de bergen huilen 
van Gerda van Erkel 
(Davidsfonds|
Infodok,13+).

Finale Write Now!

Vijf genomineerde 
jonge schrijver lezen 
hun verhaal voor, daarna 
wordt de winnaar van 
2022 bekendgemaakt.

Dag van de Vrijwilliger

Je mag hem vieren, 
maar dat is vrijwillig.

Boek van de
m� nd

P� rse 
vrijdag
Wie is jouw favoriete 
LGBTQIA+ -personage? 
Is dat Tycho uit De dagen 
van de bluegrassliefde, 
Anna uit Als vuur, of toch 
Charlie uit Heartstopper? 
Deel je foto van het 
boek op Insta met
#voleeskalender en 
maak kans op een boek 
naar keuze uit deze 
Leeskalender.

10 117 8 965

17 1814 15 161312

24 2521 22 232019

3128 29 302726

De Leesfabriek.nl is een platform dat wordt gemaakt door 
een webredactie van enthousiaste jongeren. Je vindt 

er blogs, fi lmpjes, foto’s en gesprekken over boeken en 
schrijvers. De Leesfabriek is ook op Facebook, Twitter en 

Instagram een ontmoetingsplek voor lezers vanaf vijftien jaar.

Leesfabriek.nlWebsite van de
m� ndIn Mijn lieve gunsteling

veearts en de veertienjarige dochter van 
een boer tijdens een hete zomer toenadering 

om te ontsnappen aan het plattelandsleven en 
raken ze volledig door elkaar geobsedeerd. 

Marieke Lucas Rijneveld
de Boon
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Herbert, een echte 
sciencefi ction klassieker 
(Volt, 13+).
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Dag van de Bergen

Borr kampeert in 
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200 dagen te leven in 

Davide Morosinotto 
(Baeckensbooks, 13+).
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tip
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. Inspi-
ratiebronnen kunnen gedichten én dichters zijn, 
van Lucebert tot Hans Lodeizen, van het Egidius-
lied tot Ellen Deckwitz. schoolderpoezie.nl

Tijdens de Poëzieweek komen 
gedichten tot leven. De feestweek 
gaat van start op Gedichtendag 
26 januari 2023. Het thema van de 
elfde Poëzieweek is ‘vriendschap’ 
en heeft als motto: Ook poëzie 
kan je vriend zijn. Hesther Knibbe
en Mirjam Van hee schrijven het 
Poëziegeschenk.

voor 
docenten

WAT?
Poëzie in 

de klas
VOOR WIE?

vmbo-havo-vwo 
1-6

WANNEER?
26 januari tot en met 

1 februari 2023WeeK
poëzie Zelf gedichten schrijven? Dat kan bij Doe Maar 

Dicht Maar, de jaarlijks terugkerende dichtwed-
strijd van het Poëziepaleis. Alle middelbare 

scholieren kunnen meedoen door maximaal drie 
gedichten in te sturen. De deadline voor de 

komende editie is 5 februari 2023. De beste 
honderd gedichten komen in een dichtbundel! 

poeziepaleis.nl.

Doe M� r 
Dicht M� r

1
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

JANUARI

Nieuwjaarsdag

Springlezend 
over poëzie

tip
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. Inspi-
ratiebronnen kunnen gedichten én dichters zijn, 
van Lucebert tot Hans Lodeizen, van het Egidius-
lied tot Ellen Deckwitz. 

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG
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Als hij plotseling in het bezit komt van een 
onbekend handschrift uit de dertiende eeuw, 

raakt letterkundige Willem uit Willem die 
Madoc maakte in een roes. Hij leest over ene 
ridder Madoc, die als kleuter een schipbreuk 

overleefde en die dezelfde naam draagt als het 
verdwenen boek Madoc. Nico Dros neemt 

je mee op een adembenemende speurtocht 
door de middeleeuwen (Van Oorschot, 15+).

Stap op de Rode 
Loper strijkt neer in 
Amsterdam

Heb jij je tweede boek 
al uit? Check wat lees-
coach Shirma Rouse
heeft gelezen op 
deweddenschap.nl

In Olijven moet je 
leren lezen geeft Ellen 
Deckwitz je een cursus 
leren genieten van 
poëzie (Pluim, 15+).

Driekoningen

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

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

Blue Monday

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

Ruim je bureau 
op-dag

Wie weet graaf je onder 
de stapels rommel een 
mooi boek op.

Dag van de Pindakaas

Check de 
pindakaasvloer van 
Wim T. Schippers.

Aardbeiendag

Helaas zijn er weinig 
zomerkoninkjes in de 
winter. Niet getreurd, 
het is vandaag ook 
Slagroomdag!

Popcorndag

Bart is vijftien jaar oud, 
charismatisch en 
hopeloos verliefd op 
Romy. Dit aangrijpende 
boek van Ap Dijkster-
huis laat zich lezen als 
een fi lm 
(Prometheus,16+).

Dag van de 
Rare Loopjes

Oefen de zwembadpas 
met Kees de Jongen
van Theo Thijssen (12+).

Wereld Logicadag

En het is vandaag ook 
Verkleed je Huisdier-
dag. Logisch, toch?

Knu� eldag

Geef je docent 
Nederlands eens een 
dikke hug. 

Chinees Nieuwjaar

Bye bye Tijger, welkom 
Jaar van het Konijn.

Vandaag zou 
David Bowie 76 jaar zijn 
geworden. In Starman
van Reinhard Kleist
lees je alles over zijn 
alter ego Ziggy Stardust 
(Scratch, 15+).

Wereldhypnosedag

Kijk uit voor Kadabra en 
Alakazam.

Gedichtendag
Start de Poëzieweek 
met een mooi gedicht.

26 januari t/m 1 februari
Poëzieweek 

30
Dag van de Croissant

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

Boek van de
m� nd
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alter ego Ziggy Stardust 
(Scratch, 15+).
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 wordt alles door 

(Atlas Contact, 16+).
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Popcorndag

Bart
charismatisch en 
hopeloos verliefd op 
Romy. Dit aangrijpende 
boek van 
huis
een fi lm 
(Prometheus,16+).

18 19

25 26

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 dichters lezen hun gedicht ook 
voor in een video.

Raadgedicht.nlWebsite van de
m� nd31

door de middeleeuwen 

’s zomers over de daken 

(Hollands Diep, 16+).

Gedichtendag
Start de Poëzieweek 
met een mooi gedicht.

26 januari t/m 1 februari
Poëzieweek 

‘Hoe maak je leerlingen 
die geen zin hebben in 
lezen toch enthousiast 
voor literatuur? Door 
aansluiting te zoeken bij 
hun eigen belevings-
wereld en door met passie 
te vertellen. Bij poëzie 
begin ik bijvoorbeeld bij 
hiphop. Dan laat ik de 
Jeugd van Tegenwoordig 
horen en leg ik uit wat ik 
zo geniaal vind aan hun 
teksten. Daarna ga ik 
steeds een stapje verder 
tot we bij de klassieke 
gedichten uitkomen. Er zit 
altijd een diepere laag in 
poëzie. Als je leerlingen 
dat zelf laat ontdekken, 
dan werkt dat heel goed.’
Ramtin Sadeghpoor, 
docent Nederlands op 
het CSG Liudger in 
Drachten

Voor meer inspiratie zie 
Springlezend.nl

Springlezend 
over poëzie

Loper strijkt neer in 
Amsterdam

30
Dag van de Croissant



Springlezend 
met Read2Me!

Carrot Cake Dag

Geniet ervan met 
Een van ons liegt van 
Karen M. Mcmanus, 
een spannende 
whodunnit over vier 
jongeren met een 
geheim 
(Van Goor, 12+).

Wereld Kankerdag

Zac wordt behandeld 
voor leukemie, Mia ligt 
in de kamer daarnaast 
met een bottumor en 
een heleboel boosheid 
in Zac & Mia van 
A.J. Betts (Blossom 
Books, 15+)

Nutella Dag

Vandaag zijn je 
boterhammen bruin. 

einde
Poëzieweek

Vier het einde van de 
Poëzieweek met de 
kloeke bloemlezing van 
Ilja Leonard Pfei� er 
(Prometheus, 15+)

LEES
KALENDER 

2022/23

2Me!
ReAD

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd 
voor eersteklassers. Daarin kun je je 
voorleesskills oefenen en genieten 
van de reactie van het publiek. De 
schoolkampioenen nemen het tegen 
elkaar op in een regionale fi nale. 
Vervolgens zijn er provinciale fi nales 
en ten slotte is er een landelijke fi nale 
in mei. Daar worden door het publiek 
en door een vakjury twee landelijke 
Voorleeskampioenen gekozen. 
read2mevoorleeswedstrijd.nl

Wie kan jou het verhaal achter het boek beter 
vertellen dan de schrijver? Tijdens de Literatour trekt 
een team van enthousiaste auteurs langs honderd 
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 Daan Heerma van Voss, Chinouk Thijssen, 
Gershwin Bonevacia, Khalid Boudou, Anne Eekhout 
en Elten Kiene mee aan de tournee, die onderdeel is 
van de Boekenweek van Jongeren. 
boekenweekvanjongeren.nl

WAT?
voorleeswedstrijd

VOOR WIE?
vmbo-havo-vwo 1

WANNEER?
januari tot en met 

mei 2023

WAT?
Schrijversbezoek 

in de klas
VOOR WIE?

bovenbouw vmbo,
havo en vwo

WANNEER?
13 tot en met 

17 februari 2022

Lite
ra

tour

Lisanne Drenth (12 jaar) 
Read2Me! Voorlees-
kampioen van 
Groningen:
‘De provinciale fi nale was heel erg 
spannend, ik had me goed voor-
bereid. Van een vriend kreeg ik de 
tip: geen zorgen, het komt goed. 
Als je eenmaal aan de beurt bent 
en gaat lezen, dan gaat het echt 
wel. Dat klopte!’
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Carrot Cake Dag

Geniet ervan met 
Een van ons liegt
Karen M. Mcmanus
een spannende 
whodunnit over vier 
jongeren met een 
geheim 
(Van Goor, 12+).

32

Vandaag zijn je 
boterhammen bruin. 

een heleboel boosheid 
Zac & Mia van 

A.J. Betts (Blossom 
Books, 15+)

einde
Poëzieweek

Vier het einde van de 
Poëzieweek met de 
kloeke bloemlezing van 
Ilja Leonard Pfei� er 
(Prometheus, 15+)

1
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In De Saamhorigheidsgroep beschrijft 
Merijn de Boer satirisch én meeslepend 
een groepje wereldverbeteraars en een 
man die hen van de zijlijn meemaakt en 

voor het eerst in zijn leven verliefd wordt, 
in een roman die zich afspeelt in New York, 

Haarlem en Jeruzalem. Hij won daarmee 
de Inktaap 2021. (Querido, 16+).

‘Wat is er leuker dan opgaan 
in een boek? Voor mij als 
docent is het hoogste doel 
om leerlingen enthousiast 
te krijgen voor lezen. Zo 
doen we op school al tien 
jaar mee met de voorlees-
wedstrijd Read2me! Dat zijn 
jaarlijks 340 leerlingen die 
in de klas voorlezen aan hun 
klasgenoten. Daarbij maakt 
iedere leerling kennis met 
boeken van meer dan twintig 
verschillende schrijvers. 
Dat werkt als een tierelier. 
Die boeken zie ik later weer 
terug in de klas. Als klas-
genoten iets aanraden, zijn 
leerlingen snel geneigd om 
aan te nemen dat het goed 
is. Alleen dat maakt de voor-
leeswedstrijd al geslaagd!’
Bert Hensema is docent 
Nederlands op het 
Dollard College in 
Winschoten 

Kijk voor zijn boekentips 
op Instagram
#Hijvannederlands

Springlezend 
met Read2Me!

Palindroomdag

Verzin een spiegel-
woord dat je ook 
andersom kunt lezen, 
zoals meetsysteem of 
stormrots.

13-17 februari 
Literatour

Deze week reist een 
team met enthousiaste 
auteurs langs zo’n 
honderd middelbare 
scholen.

Stap op de 
Rode Loper

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

Slotdag van 
de Inktaap 

Vandaag komen alle 
schooljury’s bijeen 
voor de feestelijke 
prijsuitreiking. 

Dag van de 
Moedertaal

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

Zeldzameziektendag

Jack uit Op mijn 
schouders van 
Jennifer Niven lijdt aan 
prosopagnosie: hij 
kan geen gezichten 
herkennen 
(Blossom Books, 15+).

Te laat; gisteren was het 
Valentijnsdag. 

Heb je een ongelukkige 
liefde? Lees de hart-
verscheurende liefdes-
brief in Mary John
van Ana Pessoa
(Querido, 14+).

De Weddenschap

Schrijf een recensie en 
check het fi lmpje van 
Dorentina op 
deweddenschap.nl

Tortillachipsdag

Sla een zak chips in en 
lees deze spoiler: 
Op het einde gaan 
ze allemaal dood
van Adam Silvera
(Clavis 15+).

Warme Truiendag

Word weer warm in de 
kringloopwinkel van de 
Iraanse Arghavan in 
De hemel is altijd paars
van Sholeh Rezazadeh
(Ambo|Anthos, 15+).

De voorjaarsvakantie 
begint in 
Zuid-Nederland

Woon je in het noorden 
of midden van 
Nederland? Eindelijk 
voorjaarsvakantie

Morgen is de 
Dag van de Sociale 
Rechtvaardigheid. 

Lees Wees onzichtbaar
van Murat Isik, waarin 
Metin zijn jeugd in de 
Bijlmer beschrijft 
(Ambo|Anthos, 16+).

Dag van het 
Veilige Internet

In #SweetSixteen van 
Marlies Slegers lees je 
wat er gebeurt als je de 
regie over social media 
kwijtraakt (Kluitman, 12+). 

Doe Vriendelijk Dag

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

Boek van de
m� nd

11 128 9 1076

18 1915 16 171413

25 2622 23 242120

2827

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.

Lezenvoordelijst.nl
Website van de

m� nd

voor het eerst in zijn leven verliefd wordt, 
in een roman die zich afspeelt in New York, 

Haarlem en Jeruzalem. Hij won daarmee 

Jack uit 
schouders
Jennifer Niven
prosopagnosie: hij 
kan geen gezichten 
herkennen 
(Blossom Books, 15+).

Zeldzameziektendag

 lijdt aan 
prosopagnosie: hij 
kan geen gezichten 

(Blossom Books, 15+).

Stap op de 
Rode Loper

Ontmoet 
schrijvers, 

workshops 
en luister 
naar poëzie 
in Utrecht. 

Dag van de 
Moedertaal

Verbaas je over 
taalweetjes in 
De bromvlieg-
zwaan
van Dam 
& Anne Stalinski
(Van Holkema & 
Warendorf, 11+).
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Te laat; gisteren was het 

Heb je een ongelukkige 
liefde? Lees de hart-
verscheurende liefdes-

Mary John
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Dag van het 
Veilige Internet

In #SweetSixteen
Marlies Slegers
wat er gebeurt als je de 
regie over social media 
kwijtraakt 

87

1514

Warme Truiendag

Word weer warm in de 
kringloopwinkel van de 
Iraanse Arghavan in 
De hemel is altijd paars
van Sholeh Rezazadeh
(Ambo|Anthos, 15+).
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Tortillachipsdag

Sla een zak chips in en 
lees deze spoiler: 
Op het einde gaan 
ze allemaal dood
van Adam Silvera
(Clavis 15+).
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jaarlijks 340 leerlingen die 
in de klas voorlezen aan hun 
klasgenoten. Daarbij maakt 
iedere leerling kennis met 
boeken van meer dan twintig 
verschillende schrijvers. 
Dat werkt als een tierelier. 
Die boeken zie ik later weer 
terug in de klas. Als klas-
genoten iets aanraden, zijn 
leerlingen snel geneigd om 
aan te nemen dat het goed 
is. Alleen dat maakt de voor-

Metin zijn jeugd in de 
Bijlmer beschrijft 
(Ambo|Anthos, 16+).
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Warme Truiendag

Word weer warm in de 
kringloopwinkel van de 
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Wat vind jij de beste lees-
plek? Lees je het liefst in 
een tuinstoel, op de bank, of 
op je favoriete chillplek op 
school? Deel je foto op Insta 
met #voleeskalender en 
maak kans op een boek naar 
keuze uit deze Leeskalender.

Post en Win!

Wat zit je haar leuk 
op deze Nationale 
Complimentendag

Wereld Wilde 
Dierendag

Tijs uit Tijgereiland van 
Daan Remmerts de 
Vries reist naar India in 
de hoop eindelijk een 
tijger in het wild te zien 
(Querido, 12+).

Landelijke 
Vlinderdag

Die vier je 
natuurlijk met 
King en de 
drakenvlinders
van Kacen 
Callender 
(Querido, 12+).

Dag van de 
maximumsnel-
heid

Fay uit Strovuur
van Gerwin van 
der Werf maakt 
een roadtrip 
naar Parijs, maar 

blijft steken op het 
Vlaamse platteland 
(Atlas Contact, 16+).
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ER 
WAS 
EENS
WAT?
Verhalenwedstrijd
VOOR WIE?
vmbo, isk, mbo
WANNEER?
Zie erwaseens.nu

Vind je het leuk om zelf te 
schrijven en je verhalen 
te delen? Er zijn verschil-
lende wedstrijden waar 
je aan mee kunt doen, 
zoals Er Was Eens,Write 
Now! en Doe Maar Dicht 
Maar (zie ook de maand 
januari). 

WEDSTRIJDEN
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

SCHRIJF

SCHRIJF
SCHRIJF

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

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 deelnemen aan een 
van de regionale voorrondes. Uiteindelijk 
strijden vijftien fi nalisten tegen elkaar in de 
grote fi nale, die plaatsvindt in Rotterdam. 
In 2021 won Puck Füsers uit Maastricht met 
een serie gedichten over opgroeien in een 
digitaal tijdperk. writenow.nu

volgt er een workshop van een schrijver, die je 
op weg helpt. In een zevendelige lessenserie 

verhalenbundel. Als alle scholen klaar zijn met 
schrijven, kiest een jury de drie beste verhalen. 
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Wat zit je haar leuk 
Nationale 

Complimentendag

Wereld Wilde 
Dierendag

Tijs uit 
Daan Remmerts de 
Vries reist naar India in 
de hoop eindelijk een 
tijger in het wild te zien 
(Querido, 12+).

32 Dag van de 
maximumsnel-
heid

Fay uit 
van Gerwin van 
der Werf 
een roadtrip 
naar Parijs, maar 

blijft steken op het 
Vlaamse platteland 

Landelijke 
Vlinderdag

Die vier je 
natuurlijk met 
King en de 
drakenvlinders

Kacen 

5
ZATERDAG ZONDAG

van Kacen 
Callender 
(Querido, 12+).

de hoop eindelijk een 
tijger in het wild te zien 
(Querido, 12+).

Kacen 
Callender 
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Raoul Deleo ontdekte een nieuw 
continent, gelegen ergens tussen Alaska 

en Azië, waar onbekende diersoorten 
leven, zoals de vliesvleugelzwaluw, de 

kanariebij, de zuigvoetdikkop en de 
olifeniks. In Terra Ultima doet Noah J. 
Stern verslag van Deleo’s opwindende 

reizen. Ze wonnen met dit bijzondere boek 
de Woutertje Pieterse Prijs 2022.

Het Literatuurmuseum
in Den Haag heeft een 
nieuwe tentoonstelling voor 
middelbare scholieren: ‘Back 
Street’, een ontdekkingsreis 
waarin jongeren literaire 
teksten, zoals romans, 
spoken word, rapmuziek en 
(Instagram)poëzie kunnen 
ontdekken en beleven. Op 
literatuurmuseum.nl zijn 
museumlessen te boeken 
onder ‘educatie’. Op deze 
website vind je ook een 
boekenzoeker voor young 
adult literatuur.

Back 
Str� t

Wereldtheaterdag

De Oude Grieken 
wisten het al: er kan 
niets op tegen live 
performance.  

Dag van de 
ontbijtgranen

Een gezondere 
dag dan dinsdag 
over een week.

Dag van het Potlood

Geniet van de 
schetsboektekeningen 
in het zowel aangrijpen-
de als hilarische 
Zonder titel van 
Erna Sassen en 
Martijn van der Linden 
(Leopold, 15+).

Boekenbal

Lig jij op schema in 
De Wedden-
schap?
Check de vlogs op 
deweddenschap.nl

Begin van de 
zomertijd

6-12 maart 
Week zonder Vlees

Mis je het vlees? 
Lees dan Voor altijd. 
Romeo & Julia: een 
vleselijk liefdesverhaal
van Pepijn Lievens 
(Lannoo, 12+).

Stap op de 
Rode Loper 

Vandaag rolt Eindhoven 
de rode loper uit voor 
scholieren.

Aardappelchipsdag

Een lekkerder dag dan 
een week geleden.

Wereld 
Downsyndroom Dag

Als Jack verdwijnt, 
doorkruist Rosie 
Londen om hem 
terug te vinden in 
Rosie [loves] Jack
van Mel Darbon
(Blossom Books, 15+).

Dag tegen 
Politiegeweld

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

Vriendinnendag

Stuur al je BFF’s een lief 
appje en kijk The 
Sisterhood of the 
Traveling Pants. 

Dag van de 
pakketbezorger

Geef je vaste 
pakketbezorger eens 
een pakkerd.

Dag van de Literatuur

Feestelijk literatuur-
festival voor leerlingen 
uit de bovenbouw.

23 maart-2 april 
Week van de 
Klassieken

Ongemakkelijke 
Momentendag

Wilbur valt als een blok 
voor Charlotte, en dat 
levert veel fi jne, maar 
ook ongemakkelijke 
momenten op in 
Iets heel bijzonders
van Susin Nielsen
(Lemniscaat, 12+). 

Wafeldag

Tijd voor zoet, 
lees To� ee van 
Sarah Crossan waarin 
de gevluchte Allison 
onderdak vindt bij een 
oude vrouw 
(Kluitman, 13+).

Dag tegen 
Internetcensuur

Vier je vrijheid en sta 
even stil bij jongeren die 
niet zomaar toegang 
hebben tot vrij internet. 

einde
Boekenweek 

Internationale 
Vrouwendag

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

11-19 maart
Boekenweek 

*

*

*

** ** **
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Downsyndroom Dag

Als Jack verdwijnt, 

terug te vinden in 
Rosie [loves] Jack

(Blossom Books, 15+).

Dag van de 
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Internationale 
Vrouwendag

Haal inspiratie uit 
Bedtijdverhalen 
voor rebelse meisjes 2

Ongemakkelijke 
Momentendag

Wilbur valt als een blok 
voor Charlotte, en dat 
levert veel fi jne, maar 
ook ongemakkelijke 
momenten op in 
Iets heel bijzonders
van 
(Lemniscaat, 12+). 
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Door een schietpartij 
wordt Starr plotseling 
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Begin van de 
zomertijd

onderdak vindt bij een 
oude vrouw 
(Kluitman, 13+).

vleselijk liefdesverhaal
van Pepijn Lievens 
(Lannoo, 12+).
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Dag van het Potlood

Geniet van de 
schetsboektekeningen 
in het zowel aangrijpen-
de als hilarische 
Zonder titel
Erna Sassen
Martijn van der Linden 
(Leopold, 15+).

Boek van de

30 31

Lig jij op schema in 
De Wedden-
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Wattpad is een wereldwijd platform voor verhalen met 
een community van 90 miljoen lezers en schrijvers. Zij 

delen verhalen, geven elkaar tips en feedback. Wattpad 
organiseert ook schijfwedstrijden en reikt prijzen uit voor 

de beste boeken (de ‘Wattys’).

Wattpad.comRaoul Deleo ontdekte een nieuw 
continent, gelegen ergens tussen Alaska 

en Azië, waar onbekende diersoorten 
leven, zoals de vliesvleugelzwaluw, de 

kanariebij, de zuigvoetdikkop en de 
olifeniks. In Terra Ultima
Stern verslag van Deleo’s opwindende 

reizen. Ze wonnen met dit bijzondere boek 
de Woutertje Pieterse Prijs 2022.

Wereldtheaterdag

De Oude Grieken 
wisten het al: er kan 
niets op tegen live 
performance.  

Stuur al je BFF’s een lief 
appje en kijk The 
Sisterhood of the 
Traveling Pants. 

Boek m� ndBoek
Website van de

m� nd



Lezen doe je alleen, maar samen lezen is leuker. Hoe leuk 
is het om boeken en leestips met je klasgenoten te delen? 
Met Hebban in de Klas maak je van lezen op school een 
sociale activiteit. Docenten kunnen een gratis account 
aanvragen op hebbanindeklas.nl. Per klas kunnen zij 
vervolgens een groep aanmaken in een afgeschermde, en 
dus veilige, omgeving, die gebruik maakt van de mogelijk-
heden van Hebban, de grootste online lezerscommunity. 
Zo kunnen leerlingen een boekenlijst bijhouden, recen-
sies delen en opmerkingen plaatsen.

WAT?
Lezen en discussiëren

VOOR WIE?
Alle niveaus en klassen

Ook voor docenten biedt Hebban in de 
klas handige extra’s. Je kunt ‘leeschallen-
ges’ per leerjaar instellen en opdrachten 
verstrekken aan leerlingen over de gelezen 
boeken. Bovendien kun je laten zien wat je 
zelf leest en daarmee leerlingen inspireren 
en adviseren. Hebban in de klas is ontstaan 
vanuit een idee van Emma Kustermans, 
docent in opleiding. 

Springlezend 
met kla� iekers

HEBBAN
in de

KLASKLAS
HEBBAN

Maand van de 
Filosofi e

Dag van de grap

Serieus, dus.

Wereld Autisme Dag

Cora uit Laat ons zien 
wie je bent heeft 
autisme en komt in 
handen van een 
instituut dat haar brein 
wil kopiëren 
(Lemniscaat, 13+).
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wil kopiëren 
(Lemniscaat, 13+).

Ook voor docenten biedt 
klas handige extra’s. Je kunt ‘leeschallen-
ges’ per leerjaar instellen en opdrachten 
verstrekken aan leerlingen over de gelezen 
boeken. Bovendien kun je laten zien wat je 
zelf leest en daarmee leerlingen inspireren 
en adviseren. Hebban in de klas is ontstaan 
vanuit een idee van Emma Kustermans, 
docent in opleiding. 



* *

****

*

***

In De poppenspeler van Lampedusa 
neemt Rindert Kromhout je mee naar het 

Rome van vlak na de Tweede Wereldoorlog. 
Matteo wil graag acteur worden en is 

regelmatig te vinden in het kunstenaarscafé 
Della Pace, waar hij mensen uit de 

fi lmwereld treft, zoals de innemende acteur 
Marcello Mastroianni. Hij wil dolgraag deel 

uitmaken van hun wereld (Leopold, 15+).

‘Ik probeer in mijn les het 
plezier in vragen stellen te 
stimuleren. Dat gaat prima 
in de onderbouw door het 
lezen van klassiekers. Zo’n 
oude tekst is een handig 
uitgangspunt: je begrijpt 
niet direct wat je leest, en 
dus voelen leerlingen zich 
vrij om vragen te stellen. 
Je hóeft het ook niet mooi 
te vinden, maar door de 
tekst te bevragen, leren 
leerlingen verwoorden 
hoe ze iets lezen en 
waarom iets ze aanspreekt
of juist niet. Dat geeft ze 
de ruimte om te leren 
praten over teksten.’

Joke Brasser is docent 
Nederlands op het 
Marnix College in Ede

Voor meer inspiratie zie 
Springlezend.nl

Springlezend 
met kla� iekers

Zwerfdierendag

In De stem van Tamar 
van David Grossman 
wordt Assaf door 
Jerusalem gesleurd 
door een weggelopen 
hond (Cossee, 15+).

Dag tegen 
Pesten

Bizar en 
triest: één op de vijf 
schoolkinderen in 
Nederland voelt zich 
gepest.

Koningsdag

Dag van de 
Eerlijkheid

Texas maakt een 
nepaccount aan om in 
contact te komen met 
André in Catfi sh blues
van Sara Lövestam
(Querido Glow, 15+).

Goede Vrijdag

Wereldboekendag

Elke dag is een 
boekendag, maar 
vandaag in het 
bijzonder.

Vind een 
Regenboogdag

Het seizoen is geopend. 
Je maakt de beste kans 
recht tegenover de zon 
(en vergeet die pot 
goud niet).

Stap op de Rode 
Loper

Vandaag geniet 
Groningen van een 
festival vol literatuur 
en poëzie.

Dag van de Ruimte-
vaart

In Torenhoog en mijlen 
breed van Tonke Dragt
heeft de mensheid een 
koepel gebouwd op 
Venus en trekt planeet-
onderzoeker Edu het 
gloeiende woud in 
(Leopold, 13+).

Wereldtafeltennisdag
Vroeger speelden ze 
graag tafeltennis, 
maar nu zijn broer is 
vervangen door een 
robot, wil Tijs dat niet 
meer in Toen mijn 
broer een robot werd
van Emiel de Wild 
(Leopold, 11+).

Dag van Roze

Hal beleeft in de zomer 
dat hij net zestien is zijn 
eerste grote liefde in 
Je moet dansen op 
mijn graf van Aidan 
Chambers

(Querido, 14+).

Suikerfeest

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

Wereld Circusdag

Een dorpje in de 
moeraslanden krijgt 
bezoek van een 
mysterieus circus in 
De zusjes uit het 
Verzonken Moeras
van Lucy Strange
(Gottmer, 13+). 

Dag van de Aarde

In Nicolas en de 
verdwijning van de 
wereld van 
Anne Eekhout dreigt 
een zwart gat de aarde 
op te slokken
(De Arbeiderspers, 16+).

Pasen

Congres Lezen 
Centraal in het 
Beatrix Theater in 
Utrecht
lezen.nl

Phi Nguyen
is klaar met 
lezen voor 
De Weddenschap. 
En jij? Check 
deweddenschap.nl

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

Boek van de
m� nd

8 95 6 743
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Suikerfeest

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

20

27 28
Dag van de 
Eerlijkheid

Texas maakt een 
nepaccount aan om in 
contact te komen met 
André in 
van Sara Lövestam
(Querido Glow, 15+).

29 30

Zwerfdierendag

In De stem van Tamar Congres 

54

Wereld Circusdag

Een dorpje in de 
moeraslanden krijgt 
bezoek van een 
mysterieus circus in 
De zusjes uit het 
Verzonken Moeras

Lucy Strange

16

23

Hal beleeft in de zomer 
dat hij net zestien is zijn 
eerste grote liefde in 
Je moet dansen op 

Aidan 

(Querido, 14+).

14

2121

9

Arabische sprookjes 
Rodaan Al Galidi 

(Gottmer, 11+).

een zwart gat de aarde 
op te slokken
(De Arbeiderspers, 16+).

2928 29

Wereldtafeltennisdag
Vroeger speelden ze 
graag tafeltennis, 

6 7

Dag tegen 
Pesten

Bizar en 
triest: één op de vijf 
schoolkinderen in 
Nederland voelt zich 

Venus en trekt planeet-
onderzoeker Edu het 
gloeiende woud in 
(Leopold, 13+).

Je moet dansen op 
mijn graf van mijn graf van mijn graf
Chambers

(Querido, 14+).

19 2020

Op de website Klassiekers in de klas schrijft docent 
Joke Brasser blogs over haar ervaringen met het lezen 
van klassieke werken.  Ook zijn er mooie animaties te 
vinden, zoals De rijmende robot, Natuurgedichten en 

Mariken van Nieumeghen.

Klassiekers in de klas.nl
Website van de

m� nd
In De poppenspeler van Lampedusa 

fi lmwereld treft, zoals de innemende acteur 
Marcello Mastroianni. Hij wil dolgraag deel 

uitmaken van hun wereld 



Dag van de Lach

Dodenherdenking

In Noem geen namen
van Astrid Sy zetten 
drie vrouwen hun leven 
om het spel om joodse 
kinderen te redden 
(Luitingh-Sijtho� , 15+). 

Bevrijdingsdag

Wat gebeurde er met 
de vrienden van Anne 
Frank? Janny van der 
Molen schreef over 
twaalf van hen in 
Vergeet mij niet
(Ploegsma, 12+).

Naakt Tuinierendag

Kom over je schaamte 
én je poëzievrees heen 
met Dit gaat niet 
over grasmaaien
van Ellen Deckwitz
(Pluim, 15+).

WAT? 
Schrijversbezoek 

VOOR WIE? 
vmbo-havo-vwo 1-5

DE NATIONALE
MEDIATHEEK
TROFEE

WAT?
Wedstrijd

VOOR WIE?
alle vo- en 

mbo-scholen
WANNEER?
2022 en 2024

Lekker lezen doe je op een fi jne plek, waar veel boeken zijn om 
uit te kiezen en waar je goed wordt geholpen. Daarom kunnen 
leerlingen om de twee jaar hun leesruimte nomineren voor de 
Nationale Mediatheek Trofee. De winnende school ontvangt 
een boekenpakket ter waarde van duizend euro. Daarnaast is 
er de verkiezing voor de Mediathecaris van het Jaar, waarin 
leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun mediathecaris voor 
te dragen en hun stem uit te brengen. De volgende editie 
vindt plaats in 2024. 
nationalemediatheektrofee.nl

‘Onze mediatheek geeft me een 
fi jn gevoel. De sfeer is zo dat je zin 
krijgt om een boek uit de kast te 
pakken en te gaan lezen. Iedereen 
wil altijd in de oranje banken zitten 
en daar zijn er maar twee van, dus 
ze zijn heel vaak bezet!’

Madeline (15):

In 2020 won het Veluws College in Apeldoorn 
een prijs in de Nationale Mediatheek Trofee. De 
mediatheek heeft een mooie collectie van zo’n 
10.000 titels en bevindt zich in een souterrain 
met prachtig uitzicht op de tuin. Mediathecaris 
Manon Peet is bevlogen en reist met haar 
boekenko� ertje de hele school door om 
leerlingen te inspireren.

M� ie l� sruimte

5321 6 74
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Dag van de Lach

Dodenherdenking

In Noem geen namen
van Astrid Sy
drie vrouwen hun leven 
om het spel om joodse 
kinderen te redden 
(Luitingh-Sijtho� , 15+). 

43 6
Bevrijdingsdag

Wat gebeurde er met 
de vrienden van Anne 

Janny van der 
 schreef over 

twaalf van hen in 
Vergeet mij niet

Naakt Tuinierendag

Kom over je schaamte 
én je poëzievrees heen 
met Dit gaat niet 
over grasmaaien
van Ellen Deckwitz
(Pluim, 15+).
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Ruta Sepetys beschrijft in Zout van de zee een 
dramatische scheepsramp aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. Als het Russische leger 
nadert, ontmoeten de zwangere Poolse Emilia, 

de Pruisische soldaat Florian en de Litouwse 
verpleegster Joana elkaar op weg naar een 

voormalig cruiseschip dat hen in veiligheid moet 
brengen (Luitingh-Sijtho� , 15+).

Post en Win!

Wat vond je beter, het 
boek of de fi lm? Deel 
je foto van het boek 
dat ook verfi lmd is (met 
#boekbeterdanfi lm of 
#fi lmbeterdanboek 
en uitleg) op Insta met 
#voleeskalender en 
maak kans op een boek 
naar keuze uit deze 
Leeskalender.

Boek of 
fi lm?

Europadag

Cristian uit Ik moet je 
verraden van Ruta 
Sepetys droomt ervan 
dichter-fi losoof te 
worden, maar in het 
dictatoriale Roemenië 
waar hij opgroeit, is 
dromen gevaarlijk 
(Luiting Sijtho� , 15+).

Geen Sokkendag

Zeg vaker nee. In 
Try not to… van 
Juultje van den 
Nieuwenhof neemt een 
spel een lugubere 
wending 
(Luitingh-Sijtho� , 13+).

Wereldfamiliedag

Lees alles over een 
knellend 
familiegeheim in 
Patroon van 
Marco Kunst
(Gottmer, 13+).

Schildpaddendag

Geen enkel ander dier 
heeft een schild, legt 
eieren en graast tijdens 
de paring gewoon door. 

Handdoekdag

Douglas Adams schreef 
The Hitchhiker’s Guide 
to the Galaxy, waarin 
de buitenaardse Ford 
Prefect altijd een 
handdoek bij zich had; 
daarmee laat je zien dat 
je een ervaren ruimte-
reiziger bent.

Wereld 
Niet-Rokendag

Weg met die sigaretten, 
het leven is te mooi om 
jong te sterven.

Vandaag beginnen 
de eindexamens. 
Succes!

Hemelvaartsdag en 
Plantendag

Die vier je in stijl met het 
geniale groen uit 
Briljante planten van 
Geert-Jan Roebers en 
Margot Westermann
(Gottmer, 11+).

Dag van de Hond

Maak vandaag 
botjestaart voor Luna, 
Max, Diesel of Kyra, 
of ga kijken bij een 
hondendemonstratie.

13-14 mei 
Brabants 
stripspektakel 
in Eindhoven

Luilak

Een mooi moment voor 
een dagje met een boek 
onder de dekens. Pinksteren

Moederdag

Dag van het Kasteel

Marguerite woont in het 
mooiste kasteel van 
Vlaanderen, maar heeft 
weinig op met nette 
manieren in Jonkvrouw
van Jean-Claude 
van Rijckeghem en 
Pat van Beirs (Davids-
fonds|Infodok, 14+).

Bekendmaking 
van de 
winnaars van 
De Weddenschap

Boek van de
m� nd

13 1410 11 1298

20 2117 18 191615

27 2824 25 262322
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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.

Boekenzoeker.be
Website van de

m� nd
Ruta Sepetys

Wereld 
Niet-Rokendag

Weg met die sigaretten, 
het leven is te mooi om 
jong te sterven.

Jonkvrouw

(Davids-

31

Europadag

Cristian uit 
verraden
Sepetys

Geen Sokkendag

Zeg vaker nee. In 

98
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26

Hemelvaartsdag en 

Die vier je in stijl met het 

 van 
Geert-Jan Roebers en 
Margot Westermann

of ga kijken bij een 
hondendemonstratie.

je een ervaren ruimte-
reiziger bent.

Wereldfamiliedag

Lees alles over een 

familiegeheim in 

(Gottmer, 13+).
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2322
Schildpaddendag

Geen enkel ander dier 
heeft een schild, legt 
eieren en graast tijdens 
de paring gewoon door. 

Dag van het Kasteel

Marguerite woont in het 

3029

Ik moet je 
Ruta 

 droomt ervan 
dichter-fi losoof te 
worden, maar in het 
dictatoriale Roemenië 
waar hij opgroeit, is 
dromen gevaarlijk 
(Luiting Sijtho� , 15+).
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Post Win!



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 ook 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. 
Bovendien zijn er cursussen beschikbaar voor docenten. 
Zo blijft iedereen met plezier aan het lezen!
debibliotheekopschool.nl

OP SCHOOL

BIBLIO
THEEK

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?

‘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.’

‘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.’

Stijn (16)

‘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)

Casper (16)

Wereldmelkdag

Vier het met milk 
& cookies.

Wereld 
Eetstoornis Dag

In de graphic novel 
Wat is er eigenlijk 
met jou gebeurd van 
Jenny Jordahl worstelt 
Janne met haar gewicht 
(Luitingh-Sijtho� , 11+).

Het is de Maand van 
het Spannende Boek

Bijt op je nagels met 
67 seconden van 
Jason Reynolds 
(Blossom Books, 15+)

Springlezend 
met luisterboeken

2 3 41
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Wereld 
Eetstoornis Dag

In de graphic novel 
Wat is er eigenlijk 
met jou gebeurd
Jenny Jordahl
Janne met haar gewicht 

2

Wereldmelkdag

Vier het met milk 

1
DONDERDAG VRIJDAG

Een graphic novel over de moed om jezelf te zijn

Janne is anders dan derest van het gezin. De anderenzijn slank, terwijl zij fors is.Wat is er eigenlijk met haar gebeurd?

nur 283

www.lsamsterdam.nl

Janne wil onzichtbaar zijn, maar iedereen ziet haar. Vooral de plaaggeesten op school. Uit frustratie gaat ze veel snoepen en zondert ze zich steeds vaker af. Dan komen haar ouders met een voorstel: voor elke kilo die ze afvalt, krijgt ze geld. Janne gaat akkoord, en langzaam maar zeker wordt ze dunner en dunner. Maar wordt ze ook gelukkiger? En lost het haar problemen wel op?
Wat is er eigenlijk met jou gebeurd? is een ontroerende graphic novel van de jonge Noorse auteur-illustrator Jenny Jordahl.Dit boek is terecht bekroond met deBrage-prijs voor het Beste Kinderboek en de Pondus-prijs voor de BesteGraphic Novel van 2020.

Het is de 
het Spannende Boek

Bijt op je nagels met 
67 seconden
Jason Reynolds 
(Blossom Books, 15+)

3 4
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In Blijf zachtjes bij me van Jacqueline 
Woodson worden twee vijftienjarigen, 

die elkaar op een privéschool in New 
York ontmoeten, verliefd. Jeremiah is 

zwart en Elisha is joods en ook al willen ze 
gewoon samen zijn, gemakkelijk is dat niet. 

Ongemerkt gaan hun afkomst en kleur steeds 
meer een rol spelen (Volt, 13+).

‘Als lezen echt niet lukt, 
zijn luisterboeken een uit-
komst. Die zijn te vinden 
in de online Bibliotheek, 
op Spotify of op Fluister. 
Dat leerlingen met litera-
tuur in aanraking komen, 
is een eerste stap. Mijn tip 
voor docenten is: verdiep 
je in hun belevingswe-
reld. Als je niet weet wat 
leerlingen leuk vinden, 
kun je ook niks aanraden. 
Probeer boeken aan te 
bieden die aansluiten bij 
hun leesvaardigheid en 
interesse. En als het toch 
niet aanspreekt? Geef 
ze dan de optie om iets 
anders te proberen.’
Ben Blom is docent 
Nederlands op 
Compaen VMBO 
in Zaandam 

Voor meer inspiratie zie 
Springlezend.nl

Dag van Lange 
Mensen

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

Dag van de Tropen

Tijdens de zomervakan-
tie gaat Simi naar haar 
grootmoeder die 
priesteres is in een 
Nigeriaans dorpje in 
Kinderen van het 
drijfzand van Efua 
Traoré (Leopold, 12+).

Wereldmilieudag

Breng je uitgelezen 
boeken naar de 
kringloop of parkeer 
ze in een zwerfboek-
station.

Dag van de 
Vluchteling

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

Dag van de 
Planetoïde

Kijk vandaag voor 
alle zekerheid af en 
toe naar boven.

Dag van de Zonnebril

Doe als Bono, Anastacia,
Johnny Depp en 
Paul van Loon: draag 
‘m met swag.

Beste Vriendendag

Dag van 
de Jonge Jury 
Feestdag in 
TivoliVredenburg 
met schrijvers, 
workshops, 
optredens en heel 
veel boeken.

Dag van de Wind

Tijdens een schoolreis 
naar Terschelling gaan 
alle remmen los in 
De vlucht van de 
zeemeeuw van 
Greet Beukenkamp 
(Clavis, 12+). 

CAPSLOCKDAG

DOE VANDAAG MEE 
AAN CAPSLOCK-
SHOUTING, OMDAT 
HET BEST BELANG-
RIJK IS WAT JE TE 
ZEGGEN HEBT.

Dag van 
de Zeevaarder
Ysra en Job sluiten 
vriendschap in het 
negende-eeuwse Dene-
marken van zeevaarders 
en heidenen in 
Onheilsdochter van 
Jean Claude van 
Rijckeghem
(Querido, 14+).

In juni zijn de 
Spannende Boeken-
weken. Lees je de 
bibbers met Kansloos
van Mel Wallis de Vries
(De Fontein, 12+).

Roze Zaterdag

Vier het in Goes of 
gewoon thuis met 
Confettiregen van 
Splinter Chabot
(Spectrum, 16+). 

Vaderdag

Cerise herinnert zich de 
tijd dat haar vader nog 
leefde in Dagboek 
van Cerise. De eerste 
sneeuw op de 
Perseïden
(Silvester Strips, 11+).

Boek van de
m� nd

Springlezend 
met luisterboeken
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LitLab is een digitaal laboratorium waar onderzoek 
kunt doen naar literatuur. Er zijn 22 verschillende 

proeven, waarmee je zelf ‘experimenten’ kunt 
uitvoeren. De onderwerpen variëren van 

Middelnederlandse verhalen tot popmuziek.

Litlab.nlIn Blijf zachtjes bij me
Woodson worden twee vijftienjarigen, 

die elkaar op een privéschool in New 
York ontmoeten, verliefd. Jeremiah is 

zwart en Elisha is joods en ook al willen ze 
gewoon samen zijn, gemakkelijk is dat niet. 

Ongemerkt gaan hun afkomst en kleur steeds 
meer een rol spelen 

Johnny Depp en 
Paul van Loon: draag 
‘m met swag.

Boek
Website van de

m� nd

‘Als lezen echt niet lukt, 
zijn luisterboeken een uit-
komst. Die zijn te vinden 
in de online Bibliotheek, 
op Spotify of op Fluister. 

Vaderdag

Cerise herinnert zich de 

Springlezend 
met 
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Roze Zaterdag

Vier het in Goes of 
gewoon thuis met 
Confettiregen
Splinter Chabot
(Spectrum, 16+). 
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Dag van 
de Zeevaarder
Ysra en Job sluiten 
vriendschap in het 
negende-eeuwse Dene-
marken van zeevaarders 
en heidenen in 
Onheilsdochter
Jean Claude van 
Rijckeghem
(Querido, 14+).
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elf, maar veel te lang 
voor zijn leeftijd 
(De Arbeiderspers, 15+).

Dag van de Tropen

Tijdens de zomervakan-
tie gaat Simi naar haar 
grootmoeder die 
priesteres is in een 
Nigeriaans dorpje in 
Kinderen van het 
drijfzand
Traoré

HET BEST BELANG-
RIJK IS WAT JE TE 
ZEGGEN HEBT.
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Dag van de Wind

Tijdens een schoolreis 
naar Terschelling gaan 
alle remmen los in 
De vlucht van de 
zeemeeuw
Greet Beukenkamp 
(Clavis, 12+). 
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Dag van de 
Vluchteling

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

Lees de aanklacht 
tegen racisme en 
uitbuiting van Anton 
de Kom in Wij slaven 
van Suriname 
(Atlas Contact, 16+).

‘Leerlingen zijn eerlijk. 
Boei je ze niet, dan laten 

ze dat merken. Boei je 
ze wel, dan heb je een 

geweldig uur met elkaar. 
Ze doen mee, houden 
zich niet in en weten te 
verrassen. Fantastisch!’ 

Spoken word verovert de laatste jaren steeds meer 
podia. Tyler Koudijzer verzorgt workshops in dit genre: 

‘Ik probeer deelnemers van mijn workshops op 
een laagdrempelige manier te introduceren in het 
maken van een stuk spoken word. Hierbij focus 
ik op wat er bij de deelnemers speelt en wat zij 
belangrijk vinden. Wat op het hart ligt, is een schat 
voor het schrijven.’

WAT?
Schrijversbezoek

VOOR WIE?
vmbo, havo, vwo 

en mbo   

Tyler Koudijzer

Bu� y 
Tegenbosch

Jaarlijks vinden er zo’n vijfduizend schrijvers-
bezoeken plaats op scholen en in bibliotheken. 
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. De medewer-
kers weten precies welke 
schrijver interessant is voor 
welk type klas.

KLAS
in de

SCHRIJVER

    1 2
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JULI

Lees de aanklacht 
tegen racisme en 

 Anton 
Wij slaven 

(Atlas Contact, 16+).

2

‘Leerlingen zijn eerlijk. 
Boei je ze niet, dan laten 

ze dat merken. Boei je 
ze wel, dan heb je een 

geweldig uur met elkaar. 
Ze doen mee, houden 
zich niet in en weten te 
verrassen. Fantastisch!’ 

Bu� y 
Tegenbosch

Bu� y 
Tegenbosch

Bu� y Jaarlijks vinden er zo’n vijfduizend schrijvers-
bezoeken plaats op scholen en in bibliotheken. 
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. 

bezoeken. De medewer-
kers weten precies welke 
schrijver interessant is voor 

    
DONDERDAG VRIJDAGWOENSDAGDINSDAG



* *

****

*

***

In De rest van ons leven beschrijft 
Els Beerten hoe de kleine Fredo van Italië naar 
Engeland verhuist en opgroeit tussen kappers 
en ijsverkopers. Als de Tweede Wereldoorlog 

uitbreekt, worden Italianen in Engeland plotseling 
verdacht en de geeft de regering opdracht om alle 

mannen te deporteren. Fredo verstopt zich 
en ontsnapt, maar waar is zijn vader? (Querido, 15+).

Post en Win!

Bijna vakantie! 
Welk (zomers) boek 
ben jij nu aan het 
lezen? Deel je foto 
op Insta met 
#voleeskalender
en maak kans op een 
boek naar keuze uit 
deze Leeskalender.

Zomer-
lezen

Roze Maandag

Saoirse is nogal cynisch 
door haar erfelijke 
ziekte, maar beleeft een 
onverwacht zwoele 
zomer met Ruby in 
De falling in love 
montage van 
Ciara Smythe
(Querido Glow, 14+).

Start van 
Pride Amsterdam

Dag van de 
Vriendschap

Darius reist naar Iran en 
sluit vriendschap met 
Sohrab in Darius de 
grote is niet oké van 
Adib Khorram
(Gottmer,13+).

Dag van het Sprookje

In De meisjes verzint 
Annet Schaap nieuwe 
sprookjes met vrouwen 
de hoofdrol 
(Querido, 11+). 

Het noorden van 
Nederland is eindelijk 
aan de beurt. Geniet 
van je zomervakantie!

Wereldbevolkingsdag

Citra en Rowan worden 
uitgekozen om te 
bepalem wie er moeten 
sterven om overbevol-
king tegen te gaan 
in Zeis van 
Neil Shusterman
(Blossom Books, 14+).

Het is de 
Dag van het Luisteren

Zet je koptelefoon 
op en download 
een luisterboek op 
onlinebibliotheek.nl

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

Dag van de 
Franse Frietjes

Ga Frans met Een liefde
van Arnaud Cathrine, 
een liefdesgeschiedenis 
die is verrijkt met appjes, 
lijstjes, voetnoten en 
gra�  ti (Querido, 15+). 

Start van de 
zomervakantie in 
midden Nederland. 
Eindelijk vrij!

In het zuiden van 
Nederland begint 
de zomervakantie. 
Jippie!

Hangmatdag
Lees een spannend 
boek, zoals Ingesloten
van Samira Ahmed, 
waarin Layla wordt 
opgesloten in een kamp 
(Blossom Books, 15+).

Dag van de Slang

Coriolanus Snow 
bereidt zich voor op zijn 
rol in de Hongerspelen 
in De ballade van 
slangen en zangvogels
van Suzanne Collins 
(Gottmer, 15+).

Dag van het 
Texelse Schaap

Daar moet je bèèh zijn.

Boek van de
m� nd
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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.

Leesjebeter.nl
Website van de

m� nd

en ijsverkopers. Als de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt, worden Italianen in Engeland plotseling 
verdacht en de geeft de regering opdracht om alle 

mannen te deporteren. Fredo verstopt zich 
en ontsnapt, maar waar is zijn vader? 

Saoirse is nogal cynisch 
door haar erfelijke 
ziekte, maar beleeft een 
onverwacht zwoele 
zomer met Ruby in 
De falling in love 
montage van 
Ciara Smythe
(Querido Glow, 14+).

31

Dag van de Slang

Coriolanus Snow 

16

Start van 
Pride Amsterdam

Dag van de 
Vriendschap

Darius reist naar Iran en 
sluit vriendschap met 
Sohrab in 
grote is niet oké
Adib Khorram
(Gottmer,13+).

aan de beurt. Geniet 
van je zomervakantie!

opgesloten in een kamp 
(Blossom Books, 15+).

29 30

Dag van het Sprookje

In De meisjes 
Annet Schaap
sprookjes met vrouwen 
de hoofdrol 

Maak mond-op-
mond reclame voor 
Wereld Kusdag met 

6 7

Het is de 
Dag van het Luisteren

Zet je koptelefoon 
op en download 
een luisterboek op 
onlinebibliotheek.nl
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Hangmatdag
Lees een spannend 
boek, zoals 
van Samira Ahmed
waarin Layla wordt 
opgesloten in een kamp 
(Blossom Books, 15+).
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2928
opgesloten in een kamp 
(Blossom Books, 15+).
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Dag van de 
Franse Frietjes

Ga Frans met 
van Arnaud Cathrine
een liefdesgeschiedenis 
die is verrijkt met appjes, 
lijstjes, voetnoten en 
gra�  ti 

12 13

19 20

Wereldbevolkingsdag

Citra en Rowan worden 
uitgekozen om te 
bepalem wie er moeten 
sterven om overbevol-
king tegen te gaan 
in Zeis
Neil Shusterman
(Blossom Books, 14+).
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COLOFON
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 
leesbevorderings-
programma de Bibliotheek 
op school (Stichting 
Lezen/Koninklijke 
Bibliotheek). Meedoen 
met de wedstrijden kan 
via Instagram. Plaats 
bij je inzending 
#vokalender. Onder 
de inzendingen verloten 
we elke maand een boek 
naar keuze uit deze 
kalender (indien nog 
verkrijgbaar). 
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