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Doe dit boekje open  

Doe dit prentenboek open, en je merkt het meteen: hier gebeurt 

iets bijzonders. Het lijkt wel een toverbalboek. Er komen steeds 

nieuwe boekjes tevoorschijn, in allerlei kleuren. Van dit 

prentenboek krijg je onweerstaanbaar veel zin in… boeken!
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Tijdsduur

15 minuten 

Doel

Kinderen kritisch boeken laten kiezen op basis van het omslag.   

Materiaal

• Prentenboek Doe dit boekje open

• Post-it plakbriefjes

Voorbereiding

• Verdeel de klas in een aantal groepjes.

Introductie en instructie

Lees het boek, Doe dit boekje open voor. Bespreek met de kinderen het boek.

Wat valt op aan dit boek? Wat maakt dit boek anders dan andere boeken? Is het een echt 

prentenboek?

Hoe kies je een boek? Waar let je op? Wat vertelt het omslag van een boek?

Wat vind je mooi aan een omslag en wat juist niet?

Laat de kinderen boeken beoordelen op basis van de voorzijde van het omslag.

Werkwijze

Ieder groepje heeft een stapel boeken en stapeltje plakbriefjes.

Laat de kinderen in het groepje de voorzijde van het omslag van het boek bespreken. Dus niet de 

eventuele beschrijving op de achterzijde lezen!
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Schrijf een aantal kenmerken van de voorzijde van het boek op het plakbriefje. Plak het briefje 

vervolgens op het boek. Als alle boeken van de stapel zijn besproken maakt het groepje een top 3 

van de boeken met de mooiste voorzijde.

Nabespreking

Bespreek met de kinderen van ieder groepje de gekozen top 3. Wat zijn de kenmerken die 

doorslaggevend zijn voor de top 3-samenstelling? Wanneer is een omslag van een boek mooi? 

Zegt een mooie voorzijde ook iets over of het verhaal ook mooi is? Kun je een boek kiezen op 

basis van de voorzijde? Kunnen we ook nog tot een top 3 van de klas komen?

Blijft de keuze van de top 3 gelijk als de kinderen de achterzijde lezen of als ze al weten waar het 

boek over gaat? Laat de kinderen de achterzijden van een aantal boeken lezen of lees van een 

aantal boeken de achterzijde voor. Komt het groepje of de klas nu tot een andere top 3?


