
 

 
 

BOEKGEHEIM geeft je enkele tips om de komende weken zinvol en 
eens anders met lezen aan de slag te gaan. Trek er op uit! Ga naar 
Den Haag of Amsterdam… Doe er je voordeel mee!! En maak gebruik 
van BOEKGEHEIM. Dat kan 1 maand gratis!     Schrijf je snel in! 
 
 

             De Kinderjury 2018 
 

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De jury bestaat 
uit alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ze kunnen stemmen op hun favoriete boek tot en 
met 16 mei 2018. 
Hoe zorg je als leerkracht ervoor dat je verschillende soorten boeken ontdekt, gemotiveerd 
raakt en blijft én genoeg boeken leest?  
Op deze pagina kun je kiezen uit alle boeken die in 2017 zijn uitgegeven. Het boek dat de 
meeste stemmen krijgt wint de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.  
 

Gebruik de weekopening of maandsluiting om nieuwe leesboeken te introduceren. Maak er 
een gewoonte van om elke dag minstens 1 voorleesmoment in te plannen en uit te voeren. 
Dus tijdens het eten en drinken geen Jeugdjournaal of Checkpoint, maar een goed 
voorleesboek! 

Kijk voor meer info op: https://www.kinderjury.nl/school 

           De Kinderboekenambassade komt in Den Haag    
 

Monique & Hans Hagen zijn de Kinderboekenambassadeurs van Nederland. Wat doen de 
kinderboekenambassadeurs? Ze schrijven in digitale en papieren media, ze geven 
interviews, lezingen en workshops, ze openen bibliotheken. Kortom, ze vragen aandacht 
voor kinderboeken. De ambassadeurs richten zich op kinderen, ouders, leerkrachten, 

politici, schrijvers en illustratoren en jou. Ze willen iedereen laten weten dat lezen leuk 
en leerzaam is en ze willen ervoor zorgen dat alle kinderen kennis kunnen maken met de 
mooiste en leukste kinderboeken. Een ambassadeur werkt op een ambassade. Het 
Kinderboekenmuseum in Den Haag wordt de nieuwe ambassade!  
 
Kom allemaal vanaf 10 juni 2018 naar de Kinderboekenambassade in het Letterkundig 
Museum in Den Haag. Neem je mooiste boek mee en vertel waarom het bijzonder is. Je 
krijgt dan een officieel, document met een stempel. Daarop staat dat jíj, 
hoogstpersoonlijk, Boekambassadeur bent van dat bijzondere boek. 
 

 
 

WAT MAAKT LEZEN LEUKER? 

https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://www.kinderjury.nl/boeken
https://www.kinderjury.nl/school
http://hanshagen.nl/monique/monique-hagen-biografie/
http://hanshagen.nl/hans/biografie-hans/
https://youtu.be/ZIoVO6ixoIQ
https://www.kinderjury.nl/


 
 

           25 mei 2018     
 

Op het Mooie Kinderboekenfestival 2018 komen achttien mooie kinderboeken tot leven. 
De ontdekkingsreis voert je langs deze boeken die tot leven komen in alle hoeken, zalen 
en gangen van de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Het festival is voor kinderen van 4 
tot en met 10 jaar en hun ouders, opa’s en oma’s en andere nieuwsgierige kinderen. 
Kijk hier om te weten te komen wat je kunt ontdekken en doen! 
 

                          Jonge jury 2018 
 

BOEKGEHEIM daagt gevorderde lezers in de bovenbouw eens uit door een boek 
te kiezen uit de tiplijst van de Jonge Jury. Deze boeken zijn geschikt voor 
kinderen van 12 tot 15 jaar.  
 

 

                 Leestips van BOEKGEHEIM 
 

  GROENE VOETEN 
 
Het gaat niet goed met de aarde maar wat kun je zelf doen? Journaliste Lotte Stegeman, 
voormalig hoofdredacteur van Kidsweek en 7Days, zet tal van voorbeelden en oplossingen op 
een rijtje.  

 
• Schrijfster:  Lotte Stegeman 

• Tekeningen:  Maartje Kuiper  
• Soort boek:  informatieboek 

• Uitgever:  Luitingh-Sijthoff, 
• In de winkel: mei 2018 

 

   Winston, spion met snorharen 

 
Een kat die helpt een ontvoering op te lossen. Dit is het tweede deel in de spannende en 
humoristische detectiveserie Winston, voor liefhebbers van Minoes. Heel geschikt voor de wat 
minder ervaren lezer die wel klaar is met de Losers en Mutsen. 

 
• Schrijfster:  Frauke Scheunemann 
• Soort boek:  leesboek 
• Leeftijd:  10+ jaar 

• Uitgever:  De Fontein 
• In de winkel:  mei 2018 

 
   

https://kinderboekenfestival.nl/#festivalboeken
http://www.jongejury.nl/Lezen/Leestips
http://www.jongejury.nl/Educatie/Lesmateriaal

