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Deze 5e nieuwsbrief over lezen is de tweede voor dit schooljaar. In deze nieuwsbrief vind je nieuws over 
kinderboeken, inspiratie voor het gebruiken van kinderboeken in je lessen en boekentips. 

         
In deze nieuwsbrief aandacht voor tal van initiatieven om in de periodes van thuisonderwijs en les op school 
aandacht aan het lezen van kinderboeken te besteden. 

Wat een schooljaar… 
 
Scholen open, scholen dicht, scholen weer open…. Dit schooljaar vraagt zoveel flexibiliteit en tijd 
van leerkrachten dat de meesten er niet of nauwelijks aan toe komen om aandacht te besteden 
aan kinderboeken. Ten eerste omdat de schoolbibliotheek de meeste tijd of helemaal dicht is. 
Wat kun je dan toch doen om op school of thuis kinderen te laten lezen in kinderboeken? Heb je 
tips die aansluiten op de informatie in deze nieuwsbrief laat het dan weten.  

 

Welke mogelijkheden heb je? 
Misschien zijn het open deuren…..  
Maar in deze nieuwsbrief kunnen ze niet ontbreken: 

• Voorlezen door de leerkracht – niet alleen maar een of meerdere keren per dag frontaal voor 
de klas, maar interactief door het toepassen van de bekende (Begrijpend) lees strategieën, 
zoals voorkennis activeren, voorspellen, visualiseren en vragen bedenken. Ook toe te passen 
tijdens online lesmomenten. 

• Een boek klassikaal lezen – hiervoor zijn afspraken te maken met de Nieuwe Bibliotheek of deel 
te nemen aan een campagne als Nederland leest junior, waarbij er voor elke leerling een 
exemplaar van het betreffende boek beschikbaar is. Bij het boek worden meestal lessuggesties 
of complete lessen aangeboden. Als elke leerling een exemplaar thuis heeft kan ook hiermee 
online worden gewerkt. 

• Het maken van een boekendoos over een kinderboek van ouders of grootouders met hun 
verhalen over eigen leeservaringen toegevoegd. 

• Het door leerlingen laten maken van een voorleesfilmpje of boekpromotieclip. 

• Verschillende vormen van boekenspellen of quizvarianten: kaftencarrousel, blind date met een 
boek, hoofdpersoon zoekt boek, mix en match met boektitels of auteursnamen, klinkt als… 
beeld een titel uit. 

  

                                        De Schoolschrijver                                                           
 
Je vindt hier de 4 beste suggesties van De Schoolschrijver voor lezen en schrijven thuis en op 
school. Actueel is hun laatste challenge.  
 
Huisarrest is een tiendelig vervolgverhaal over een groep kinderen in quarantaine.  
Ze mogen vanwege een virus niet naar buiten, en daarom vertellen ze elkaar verhalen vanuit 
hun open raam. De uitdaging is om elke verhaal te bekijken en beluisteren en er vragen over te 
beantwoorden. Tenslotte wordt de klas gevraagd een eigen aflevering voor de serie te 
schrijven. 

Aan De Schoolschrijver zijn 59 Schoolschrijvers verbonden. De Schoolschrijver biedt 
programma’s rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen 
betere lezers en sterkere schrijvers te worden. In alle programma’s dragen 
kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal en hun beste tips over op leerlingen, leerkrachten, 
leesconsulenten, ouders. 
 

MAAK LEZEN LEUKER! 

https://www.deschoolschrijver.nl/wat-je-thuis-kunt-doen/
http://www.deschoolscrhijver.nl/huisarrest
https://www.deschoolschrijver.nl/berichten/schoolschrijvers/


 
 
Doe een gratis proefles, of maak een half uurtje live kennis met de Schoolschrijver 
programma’s tijdens een online sneak preview. Dankzij een regeling van het Nederlands 
Letterenfonds kunnen basisscholen tot 1 juli 2021 honderden euro's korting krijgen op 
lesprogramma's van stichting De Schoolschrijver. 

 

 
Tijd voor een project                                                                                                                        

Het voorjaar is meestal de tijd van het organiseren van een project op school. Ook in deze 

Corona-tijd kan een project worden georganiseerd, waarbij online instructie wordt gegeven 

over een onderwerp en de kinderen zelfstandig met een stappenplan aan het project kunnen 

werken. In plaats van internet kunnen kinderen gerichter en effectiever en in kortere tijd 

kinder- en informatieboeken   gebruiken om hun informatie te vinden. Je vindt hier heel veel 

informatie en tips bij tal van projecten. 

 

Kinderjury en andere nominaties 
Het antwoord op de vraag wat het beste kinderboek van het vorige jaar is wordt binnenkort 
bekend gemaakt.  Op 23 juni 2021 maakt de Kinderjury bekend welk boek de meeste stemmen 
heeft gekregen van alle kinderen in Nederland. Op 2 juni worden de nominaties bekend 
gemaakt.  Kijk hier welke boeken konden worden gekozen.  
 

De Sardes-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare 
(prenten)boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun 
leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen. De eerste Leespluim werd voor het eerst 
uitgereikt in september 1984, op initiatief van het tijdschrift Bobo.   

De leespluim van de maand mei is gegaan naar het prentenboek   

Duizend-en-één-djellaba’s...  

In de leestips hieronder lees je een korte beschrijving van het winnende boek. 

De Woutertje Pieterseprijs van 2021 gaat naar het boek Hele verhalen voor een halve 

soldaat van Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda. Je vindt hier lessuggesties bij dit prachtige en 
bijzondere verhaal. Zes broers worden om beurten opgeroepen voor het leger. Bij een 
grenspost in de woestijn moeten ze de wachtposten een gift geven. Het enige wat ze hebben 
zijn verhalen. Ze vertellen sfeervolle maar barre sprookjes, waarin de oorlog nooit ver weg is.  
 
De Grote Vriendelijke Podcast (De GVP) is de eerste Nederlandse podcast over jeugdliteratuur. 
Het initiatief van kinderboekrecensenten Jaap Friso (JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard (Trouw). 
Doel van de onafhankelijke podcast is ouders, leerkrachten, mensen uit het boekenvak en 
andere kinderboekenliefhebbers maandelijks te informeren over en te enthousiasmeren voor 
de jeugdliteratuur. 
 
De Grote Vriendelijke Parel is het kinderboek dat voor de gasten in de afleveringen van De GVP 
van grote waarde is. Het bijzondere boek van Benny Lindelauf (Wouterje PietersePrijs 2021) is De 
Wonderlingen' van Brian Selznick. Dit vuistdikke boek bestaat uit twee gedeelten: een 
beeldverhaal en een romangedeelte. Het beeldverhaal, filmische potloodtekeningen in zwart-
wit, omvat bijna 400 pagina’s en begint in 1766 waarin Billy Wonderling na een schipbreuk 
aanspoelt en uiteindelijk het theater ingaat. Het prozagedeelte van ca. 200 pagina ’s begint in 
1990. Joseph loopt weg van de kostschool en gaat naar Londen, op zoek naar zijn oom Albert. 
Het mysterieuze verhaal, een ode aan de fantasie, de verbeeldingskracht en aan het 
(door)vertellen van verhalen, eindigt weer met tekeningen. 
 
 

https://www.deschoolschrijver.nl/gratis-proefles/
https://www.deschoolschrijver.nl/agenda-trainingen-en-activiteiten-de-schoolschrijver/
https://www.deschoolschrijver.nl/kortingsactie/?utm_source=Nieuwsbrief%20onderwijsadressen&utm_medium=Nieuwsbrief%20februari&utm_campaign=Actie%20NLF
https://www.deschoolschrijver.nl/?utm_source=Nieuwsbrief%20Ondewijsadressen&utm_medium=Nieuwsbrief%20februari&utm_campaign=kortingsactie%20NLF
https://leesbevorderingindeklas.nl/kinderboeken-voor-projecten/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/hele-verhalen-voor-een-halve-soldaat-lessuggesties-2021/


 
Leestips  
Dit keer vind je hier:  

     

Duizend-en-één paarse djellaba's 
Esmaa gaat met haar ouders, broertjes en zus in de zomervakantie op familiebezoek in 
Marokko. Op de markt in Marrakech raakt ze haar moeder kwijt. Gelukkig krijgt ze hulp van 
acrobaten, waterdragers en een waarzegster. 
 

• Schrijver:  Lisa Boersen en Hasna Elbaamrani  

• Soort boek:         prentenboek     

• Leeftijd:  vanaf 4 jaar 

• Uitgever:  Gottmer  

• In de winkel:        Nu 

Viruswereld 

Een piepklein virus kan de hele wereld in zijn greep houden. Maar wat zijn virussen nou 
eigenlijk precies? Waar komen ze vandaan, hoe werken ze en hoe kunnen we ze bestrijden? 
De antwoorden daarop zijn niet eenvoudig. Marc ter Horst geeft ze in ‘Viruswereld: Over snot 
en superspreaders’. Alles komt langs, van de Spaanse griep tot ebola, en ook het coronavirus.  

 

• Schrijver:   Marc ter Horst en Wendy Panders 
• Soort boek:  informatie  
• Leeftijd:  9 
• Uitgever:  Gottmer 
• In de winkel:  19 mei 2021 

 

Groot Biegel sprookjesboek 

Dertig door de dochter van de auteur geselecteerde verhalen van een van de grootmeesters 
van de Nederlandse vertelkunst voor kinderen. De beeldende verhalen staan vol met 
fantasievolle wezens, zoals versteende dwergen, wolkenschipkabouters, een boom die wou 
lopen, ondeugende schoenen, een tot leven gewekt hobbelpaard en een tovertrompet.  
 

• Schrijver:  Paul Biegel en Charlotte Dematons 

• Soort boek:  Voorleesboek   

• Leeftijd:  alle leeftijden 

• Uitgever:  Gottmer 

• In de winkel:        21 april 2021 

 
Toen Jonas in de walvis zat                     
Een wonderlijk, intrigerend verhaal  

Toen Jonas in de walvis zat’ is een prachtige samenwerking van het duo achter ‘Zo kreeg 
Midas ezelsoren’ (Zilveren Griffel en Vlag&Wimpel 2019), Maria van Donkelaar en Sylvia 
Weve. De verhalen uit het Oude Testament van de bijbel worden herverteld in dichtvorm, 
met beeldschone illustraties. De invloeden van het Oude Testament zijn overal terug te 
vinden, van kunst en muziek tot spreekwoorden en gezegden. 
 

• Schrijver:  Maria van Donkelaar 

• Soort boek:     lees- en kijkboek   

• Leeftijd:         alle leeftijden   

• Uitgever: Gottmer  

• In de winkel:  vanaf 18-08-2021 
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