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Leerdoel
Leesbeleving / oriëntatie op de 
Kinderboekenweek

Materiaal
• lievelings(prenten)boek leerkracht
• lievelingsboeken kinderen

Voorbereiding
Vraag ruim voor de Kinderboekenweek aan 
alle ouders of zij thuis het lievelingsboek van 
hun kind willen opzoeken en dit mee naar 
school willen geven. Het boek zal gedurende 
de hele boekenweek op school blijven. Geef in 
de communicatie naar de ouders aan dat het 
prettig is als het boek thuis nog samen gelezen 
wordt, zodat het kind er op school goed over 
kan vertellen.

Inleiding
Vertel over uw eigen lievelings(prenten)boek, 
bijvoorbeeld:
-   over toen u het boek voor het eerst zag en u 

nog niets gelezen had, wat dacht u toen dat 
het voor boek was?

-   over wat u mooi of goed vindt aan het boek.
-   over iets in dit boek dat u zelf weleens hebt 

meegemaakt.

Kern
De kinderen laten om de beurt hun 
lievelingsboek zien in de grote kring. Het kind 
dat aan de beurt is, houdt het boek omhoog en 
zorgt ervoor dat iedereen het boek goed kan 
zien. Praat daarna met een aantal kinderen over 
de inhoud van het boek.
Maak voor dit gesprekje gebruik van de 
volgende vragen:
-   Wat is het voor een boek, waar gaat het 

over?
-  Wat vind je leuk, mooi of goed aan dit boek?
-  Wat vind je niet leuk?
-   Was er iets in dit boek dat je zelf weleens 

hebt meegemaakt?
-   Wie heeft er ook een boek dat over een … 

gaat?

Vraag door als het antwoord alleen maar ‘ja’ of 
‘nee’ is. (Wat bedoel je daarmee? Geef eens een 
voorbeeld? Vertel eens verder?) Laat kinderen 
elkaar aanvullen en elkaar helpen met het 
vinden van (verschillende) antwoorden.

Afsluiting
Vertel tot slot iets over het thema van de 
Kinderboekenweek 2014: Feest.
Het is Kinderboekenweek. We kijken en lezen 
speciale boeken met verhalen waarin mensen en 
dieren feest vieren. We gaan knutselen, zingen 
en lezen over feest.

Startactiviteit

Mijn lievelingsboek


