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Boekenposter (groep 4-8) 

Er zijn zoveel boeken! Maar hoe kies je een boek dat bij je past? Om elkaar te helpen, maken de 
kinderen reclameposters van hun favoriete kinderboeken. Dat doen ze door het bijgaande werkblad 
in te vullen. Als ze klaar zijn, bundelt u de posters of hangt u ze op in de klas. Zo doen alle kinderen 
inspiratie op voor leuke boeken die ze tijdens de vakantie kunnen lezen. 

Voorbereiding 
•  Vraag de kinderen een paar dagen van tevoren om een van hun favoriete boeken mee naar school 

te nemen, of uit de bibliotheek te halen. Stimuleer de kinderen om een origineel boek te kiezen, dus 
liever niet een van de populaire boeken die iedereen in de klas al kent. 

• Kopieer voor ieder kind het werkblad met de boekenposter.

Werkwijze 
•  Leg de activiteit uit: Je gaat op het werkblad een poster maken van een boek dat je goed vindt. 

Probeer de poster zo te maken dat je klasgenoten na het zien van jouw poster denken: ‘Wow, dat 
lijkt me een leuk (of spannend, of interessant) boek. Dat ga ik tijdens de vakantie lezen!’

•  Op het werkblad staat een klein tekenkader. Daarin kunnen de kinderen een illustratie uit het boek 
natekenen, of een andere tekening maken die ze bij het boek vinden passen. 

•  Zijn de boekenposters klaar? Bundel ze dan in een map, kopieer ze voor ieder kind als naslagwerk of 
hang ze op in de klas. 
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BOEKENTIP VAN
Titel 

Schrijver 

De hoofdpersoon of de hoofdpersonen zijn
o grappig
o dapper
o lief
o iets anders, namelijk

A ls je houdt van

moet je dit boek zeker lezen!P lak of teken 

Dit boek verdient  
de prijs voor

Dit is de eerste zin:

Het boek gaat over:

Toen ik het boek  
las moest ik


