
 

Intensiever werken met de Boekenkring in groep 5-8 

 

Het Wilgerijs, Dronten 

 

Het Wilgerijs is een kleine, knusse school met  

145 leerlingen. De school is gesitueerd in 

Dronten-Zuid, tegenover het winkelcentrum, 

met aan de ene kant het 

Gezondheidscentrum en aan de andere kant 

de Peuterspeelzaal en de BSO. De school 

heeft een multiculturele populatie, met een 

deel allochtone ouders die alleen in hun eigen 

taal kunnen lezen, als ook een deel laaggeletterde ouders voor wie lezen en voorlezen nog een hele 

uitdaging is. In groep 1-2 is de leerlingenpopulatie 50% VVE. 

 

Uit de monitor bleek dat het leesplezier in groep 7 en 8 niet op het gewenste niveau was.  

 

  

Ook bleek dat deboekenkring nog beter geïmplementeerd kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naar aanleiding daarvan hebben we de volgende meetbare doelen geformuleerd: 

Het leesplezier van groep 7/8 stijgt met 10%. 

De boekenkring wordt ingeroosterd en 2-wekelijks uitgevoerd in groep 5 t/m 8. 

 

Om dit doel te bereiken hebben we het volgende gedaan: 

De leesconsulent heeft in groep 5 t/m 8 voorbeelden laten zien van de boekenkring. De Masterclass 

boekenkring is door de leerkrachten gevolgd en enthousiast ontvangen. De Boekenkring is 

ingeroosterd, eenmaal in de twee weken, en is de verbindende werkvorm binnen de 

leesbevordering. Zowel de leerkracht als de leerling levert een bijdrage aan de boekenkring. De 

leerkracht stelt het programma van de boekenkring samen door de leerlingen gericht uit te nodigen 

op basis van wat ze aan het lezen zijn of door in te gaan op het aanbod van leerlingen 

(leeslogboekjes, tips via SchoolWise). Hierbij maken de leerkrachten elke keer een keuze uit de 25 

bekende werkvormen. Leerkrachten bespreken de uitvoering van de 25 werkvormen in het 

teamoverleg en enthousiasmeren en helpen elkaar. Boekpromotie door leerlingen en leerkrachten 

is de belangrijkste functie van de boekenkring. Een tweede functie is die van het demonstreren van 

vaardigheden zoals: vertellen, voorlezen, presenteren enz. Een derde functie betreft het verdiepen 

van kennis door het opnemen, beleven en filosoferen. Een auteursbezoek is in groep 5 t/m 8 een 

onderwerp van een boekenkring in het schooljaar. Voor het bezoek van de auteur worden ook de 

ouders uitgenodigd. 

 

Bij de volgende meting van de monitor zagen we dat de doelstelling ‘leesplezier groep 7 en 8 gaat 

met 10% omhoog’ niet is behaald. Er zit er wel een positieve beweging in en landelijk gezien is het 

een mooi resultaat.  

 

 

We zagen ook dat de boekenkring schoolbreed, d.w.z in groep 1 t/m 8 minimaal een paar keer per 

jaar wordt gehouden. In de helft van de groepen wordt het gestelde doel gehaald. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen  

De uitdaging voor het team was kennis te verwerven over de boekenkring en hoe je die voorbereidt. 

De leesconsulent heeft een praktijkles gegeven en de masterclass is gevolgd. De leerkrachten 

hebben de 25 werkvormen uitgeprobeerd en met elkaar besproken. Hoogtepunten hebben zij in het 

teamoverleg gepresenteerd. De leesconsulent heeft tips gegeven en geholpen bij de voorbereiding 

van de boekenkring. 

Wat is ervoor nodig om dit te gaan doen op andere locatie? 

 overdragen van kennis over de boekenkring 

 inroosteren van de boekenkring 

 voorbereiden van de boekenkring 

 enthousiast maken van leerkrachten en leerlingen 

 bijhouden van leeslogboek (SchoolWise) 

 

Kosten en tijdsinvestering: 

Inzet leesconsulent: ca. 50 uur (gewijzigd) 

Masterclass volgen 

 

Meer informatie: Hannely Beune en Hanneke Versluis, Flevomeer Bibliotheek 

H.Beune@flevomeerbibliotheek.nl 


