
 

 
 

BOEKGEHEIM zet alle kinderboekeninformatie voor je op een rij ! 
Gebruik BOEKGEHEIM 1 maand gratis! Schrijf je snel in!   

         De Nederlandse Kinderjury 
 De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De jury bestaat uit 
alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Daarmee is de Nederlandse Kinderjury de grootse publieksprijs 
van Nederland.  Twaalf kinderen, één uit elke provincie, vormen De Senaat van de Nederlandse 
Kinderjury. De Senaat werft stemmen, vlogt of blogt en leest alle boeken van Nederlandse 
auteurs uit de Leeslijst van de Nederlandse Kinderjury. Vanaf 6 maart tot en met 19 mei 
2019 kan er door kinderen worden gelezen voor De Nederlandse Kinderjury 2019. Daarna volgt 
een landelijke stemweek. DOE MEE! 

            

          Boekenbingo 

De Boekenbingo is een initiatief van Sanne Ramakers (Juf Sanne) en Merel de Vink. 
De bedoeling van de Boekenbingo is dat je de 60 boeken die wij zorgvuldig selecteerden leest 
en ‘bewijst’ dat je ze gelezen hebt door onze controlevraag goed te beantwoorden. Alleen dan 
kun je echt BINGO roepen en kans maken op mooie prijzen.  
 
Ook BOEKGEHEIM doet mee met de Boekenbingo. Alle boeken van de Boekenbingo staan in 
BOEKGEHEIM en worden, voor zover beschikbaar, voorzien van digitale content, zoals filmpjes, 
digitale leesfragmenten of andere zaken.  

 
             

               Schrijf je eigen verhaal in BOEKGEHEIM! 

Op verzoek van vele kinderen lees je hier het antwoord op de vraag of je zelf ook een verhaal 
kunt schrijven in BOEKGEHEIM. Je kunt zelfs je eigen boek schrijven in BOEKGEHEIM. Maak je 
eigen illustraties en het dossier met je eigen verhaal krijgt vorm.  Je hoeft dan niet antwoord 
te geven op alle vragen in het dossier en je kunt in het vak waar je een samenvatting van het 
boek maakt je hele verhaal kwijt. Maak er zelf tekeningen bij, voeg een voorleesfilmpje toe en 
je kunt het aan iedereen laten zien en lezen. 
 
Schrijf je in voor een gratis proefaccount en ontdek alles over hoe je je eigen boek kunt 
schrijven!  

 
      

        Werk mee aan BOEKGEHEIM! 
Heb je zelf leuke lessen bij kinderboeken gemaakt of uitgevoerd met je klas? Laat het ons weten 
en deel je materialen met ons! Mogelijk kunnen we ze een plaats geven in BOEKGEHEIM! Stuur 
je lessen naar info@boekgeheim.nl en we nemen contact met je op!  
Help mee om van BOEKGEHEIM het platform voor leesplezier te maken! 
 

WAT MAAKT LEZEN LEUKER? 

https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://www.kinderjury.nl/
https://www.kinderjury.nl/boeken
https://boekenbingo.nl/over/
https://boekenbingo.nl/wp-content/uploads/2018/12/boekenbingokaarten2019-1.pdf
https://app.boekgeheim.nl/users/sign_in
https://app.boekgeheim.nl/users/sign_up
https://www.boekgeheim.nl/
mailto:info@boekgeheim.nl


                        Leestips van BOEKGEHEIM 
  

     Feo en de wolven 

 
Feo en de wolven is een sprookjesachtig en sfeervol jeugdboek van Katherine 
Rundell. Een magnifieke mix van sprookje, magie en geschiedenis van een van de 
belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment. 

 
• Schrijver:  Katherine Rundell 

• Soort boek:  jeugdliteratuur  
• Leeftijd:  Vanaf 9 jaar 

• Uitgever:  Luitingh-Sijthoff 

• In de winkel: Sinds november 2018 
 

 

      De BromvliegZwaan 
 

Maak kennis met Clement van Gent, de jonge monnik die in het klooster zijn pen 
probeerde en daarmee de allereerste Nederlandstalige zin op papier zette. Maar ook 
historische figuren als Laurens Janszoon Coster en Johannes Gutenberg krijgen het 
woord, want wie vond nou eigenlijk de boekdrukkunst uit?  
 

• Schrijver:  Arend van Dam  
• Soort boek:     info/leesboek  
• Leeftijd:  Vanaf 10 jaar 

• Uitgever:  Van Holkema & Warendorf 
• In de winkel:  Vanaf december 2018 
 

 
De schelmenstreken van Reinaert de Vos 

 
In achttien verhalen leren we sluwe vos Reynaerde kennen en de streken die hij 
uithaalt met Tibeert de Kater, Bruun de Beer en Cuwaert de Haas. Elk verhaal kreeg 
een illustratie gemaakt door telkens een andere bekende illustrator. 
 

• Schrijver:  Koos Meinderts 
• Soort boek: verhalenboek  
• Leeftijd:  Vanaf 11 jaar  

• Uitgever:  Hoogland & Van Klaveren 
• In de winkel:  januari 2019 
 

 

Allemaal onderweg 
 
Heel veel dieren leggen elk jaar lange reizen af. Bultruggen trekken van de poolzee 
naar warme wateren om hun jongen te krijgen. Trompetkraanvogels vliegen over 
heel Noord-Amerika. Kleine verhalen over grote reizen… Kom met ze mee op hun 
ongelooflijke reizen de wereld rond. 

 

• Schrijver:  Chris Madden  
• Soort boek:  Informatief prentenboek 
• Leeftijd:  Vanaf 6 jaar 

• Uitgever:  Rubinstein 
• In de winkel: Sinds zomer 2018 

 

 

 

 

https://www.lsamsterdam.nl/boek/feo-en-de-wolven/
http://static.unieboekspectrum.nl/chapters/9789000358229.pdf
https://youtu.be/5jgB6nE0aiQ
https://www.rubinstein.nl/boeken/allemaal-onderweg/

