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Gezocht: Koen Konijn, boekenboef  

Koen Konijn houdt ontzettend veel van lezen. Als hij zijn 

eigen boeken uit heeft, gaat hij zelfs op pad om boeken te 

stelen. Hij breekt in bij Arthur. Maar die ziet al snel de lege 

plekken in zijn boekenkast. Samen met de politie gaat hij 

op zoek naar de boekenboef.

Auteur: Emily Mackenzie

Uitgever: Van Goor

Tijdsduur

15 minuten   

Doel

Kinderen denken na over eigen boekensmaak en geven boekentips aan elkaar.

Materiaal

• Prentenboek Gezocht: Koen Konijn, boekenboef

• Werkblad, Boekenlijst

Voorbereiding

• Kopieer het werkblad, Boekenlijst

Introductie en instructie

Lees het boek, Gezocht: Koen Konijn, boekenboef

Bespreek met de kinderen het boek. Wat is het ‘probleem’ van Koen? 

   

Koen maakt lijstjes van boeken. Lijstjes van boeken die hij heeft gelezen. Lijstjes van boeken die 

hij nog wil lezen. Lijstjes van zijn lievelingsboeken. En een lijstje van boeken die mooi zijn voor zijn 

moeder om te lezen.

Wat is jouw boekenlijstje? En welke boeken kun jij adviseren aan een ander?

Koen Konijn krijgt geen genoeg van boeken
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Werkwijze

Laat de kinderen een eigen boekenlijst invullen. Wat zijn hun eigen lievelingsboeken?

En wat zijn onderwerpen waarover ze nog graag zouden willen lezen? Na het invullen van de eigen 

boekenlijst worden de boekenlijsten doorgegeven aan een ander kind.

Welke boekentips kunnen de kinderen elkaar geven op basis van de lievelingsboeken en 

onderwerpen waarover het andere kind zou willen lezen?

Nabespreking

De kinderen krijgen hun eigen boekenlijst weer terug. Wat voor tips hebben ze gekregen?

Kun je zeggen van wat voor soort boeken iemand houdt op basis van de lievelingsboeken en 

onderwerpen waarover iemand wat wil lezen? Tot slot, welke boekentip gaan ze opvolgen?
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Boekenlijstje van: 

 

Lievelingsboeken:

 

 

 

 

Onderwerpen waarover ik zou willen lezen: 

 

 

 

Boekentips: 

 

 

 


