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Doelgroep 1e graad B-stroom



“Leerlingen die weten dat van hen 
verwacht wordt dat ze met de leerkracht

of met andere studenten de gelezen
tekst bediscussiëren, hebben een reden

om gericht te lezen en om effectieve
leesstrategieën toe te passen. 

Sociale interactie rondom tekst
bevordert de motivatie om veel en vaak

te lezen, zelfs bij onwillige lezers.” 
(Houtveen, 2019)



Passief leesgedrag van leraar (STIL lezen), beperkt de sociale interactie leraar – leerling (Stahl, 2004)

Leerkracht als model, door …

→enthousiast boeken te promoten

→ interessante boeken voor te lezen

→boeken te bediscussiëren 

→expliciet instructie te geven in wat iemand kenmerkt die vaardig en met plezier leest

Dit gebeurt allemaal VOOR en NA het lezen. 

Actief modelleren VOOR en NA het lezen



Toegang tot een
inspirerend boekenaanbod

Boekkeuze bij leerlingen begeleiden





De leerlingen warm maken voor het project: op zoek naar een boek 

• Openbare bibliotheek

• Klas- of schoolbibliotheek

• Thuis of bij vrienden/familie … 

• Google Books (ook veel gratis boeken)

• Boekhandels 

• Tips in coronatijden 

• … 

Betrokkenheid vergroten, warm maken voor het project, leescultuur bevorderen

Waar vinden de leerlingen boeken? 



De boekkeuze begeleiden is een basisprincipe 

“De leerkracht motiveert en ondersteunt bij de boekkeuze. Het is van groot belang 
dat leerlingen alleen boeken lezen die ze écht leuk vinden. Boeken die niet leuk zijn 

mogen niet uitgelezen worden. 

Er is aandacht voor verhalende én informatieve boeken.” (Houtveen, 2019)

Hoe kunnen leerlingen een boek kiezen?



Valkuilen bij de boekkeuze

Juiste keuze maken in moeilijkheidsgraad van een boek, willen zij het lezen volhouden:

• Zwakke lezers selecteren vaak boeken die zij niet kunnen lezen 

• Het zonder begeleiding kiezen van een boek kan negatief uitwerken wanneer leerlingen 
steeds kiezen voor een bepaald type boek of uitsluitend boeken lezen rond een beperkt 
aantal onderwerpen 

• Te makkelijke boeken: weinig vooruitgang

• Te moeilijke boeken: frustratie 

Slechte boekkeuze resulteert vaak in een negatieve leeshouding voor zowel goede als 
zwakke leerlingen en resulteert in het verspillen van tijd met het zoeken naar iets om te 
lezen. 

Hoe kunnen leerlingen een boek kiezen?



Aanraders bij de boekkeuze

• De boekkeuze centraal stellen bij de minilessen

• De boekkeuze bespreken en observeren tijdens de leesgesprekken

• De boekkeuze aan bod laten komen bij de interactieve, gezamenlijke afsluiter

• De boekkeuze bespreken op leerlingenniveau, bijvoorbeeld aan de hand van een 
vragenlijst, zoals https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Leesbevordering.pdf

Hoe kunnen leerlingen een boek kiezen?

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Leesbevordering.pdf




Inspirerend boekenaanbod!
Meer zien? Klik hier:

https://www.youtube.co
m/watch?v=1K7n_hO0PLY

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v%3D1K7n_hO0PLY&data=04|01|Kathleen.LEEMANS@g-o.be|367781c6e8ee4aa5fc9408d8d898151a|31de13895990487fab198890ff9a2685|0|0|637497495475323458|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=cD2llI8hi1gOJ2GDTNwKw7v2cCtZQOpBaBmJoSJgbl0%3D&reserved=0


Dank je wel voor je aandacht! 
Veel leesplezier

Met dank aan Tinneke Verpoest 
GO! Middenschool Geraardsbergen

Met dank aan GO! Atheneum Brakel, GO! Atheneum Avelgem
en GO! Atheneum Geraardsbergen voor de foto’s

#BOEKBOXEN


