
 

 

Intensiever werken met de boekenkring in Hoofddorp 

Twickel, Hoofddorp 

OBS Twickel in Hoofddorp is een school met 270 leerlingen. Twickel heeft een diverse 
leerlingpopulatie, met kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. De instroom van tweetalige 
kinderen wordt de laatste jaren iets groter. Het aanbod op Twickel is breed, zowel op cognitief 
niveau (o.a. voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen) als op creatief en sportief niveau.  

 
Uit de monitor bleek dat niet in alle groepen de boekenkring gehouden werd. Dit had ermee te 
maken dat leerkrachten niet op de hoogte waren van wat je precies kunt doen in een boekenkring. 

 

 
 
 

Naar aanleiding hiervan hebben we als doel gesteld om in alle groepen een keer per maand een 
boekenkring te houden. 
 
Om dit doel te bereiken heeft de leesconsulent verschillende werkvormen in de groepen 
geïntroduceerd. Verder is er voor elke groep presentatiemateriaal aangeschaft waar de leerlingen 
hun gepresenteerde boek van de week neer kunnen zetten en wat door de leerkracht gebruikt  kan 
worden voor een presentatie/werkvorm. 
 
Bij de volgende meting bleek dat alle leerkrachten (de leerkracht groep 1-2 B heeft per abuis ‘nooit’ 
ingevuld) nu jaarlijks een aantal keren een boekenkring houden in de groep. 
 
 

 

 
 



 

 

Uitdagingen 
Het is lastig voor een leesconsulent om ingeroosterd te worden en tijd te krijgen in een groep omdat 
het rooster al erg vol zit. De oplossing die we hiervoor gevonden hebben was: in de lerarenkamer 
een lijst ophangen met beschikbare tijden waarop de leerkrachten konden intekenen. Zij konden 
aangeven welke werkvorm zij graag wilden zien en welke tijd hun goed uitkwam.  
 
Bibliotheekouders hebben geholpen bij het inpakken van de boeken voor de boekenkringwerkvorm 
‘blinddate’. 
 
Voor elke groep was de totale tijd voor voorbereiding en uitvoering 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van de 
gekozen werkvorm. 
 

Wat is ervoor nodig om dit op een andere school te doen? 
 
Om dit te doen op een andere school is de tijd van een leesconsulent nodig om de werkvormen voor 
te bereiden en uit te voeren. In de praktijk bleek dat de meeste leerkrachten te weinig tijd en te 
weinig kennis hadden om de werkvormen te uit te voeren. 
 

Kosten  
Kosten voor de boekenkring zijn de uren van de leesconsulent. Per groep kost het met de 
voorbereiding , de werkvorm en het napraten gemiddeld 1- 1,5 uur per groep, afhankelijk van de 
werkvorm. Een voorbeeld: een boekensushi kost minder tijd dan een blinddate. 
De presentatiematerialen kosten ongeveer €800,00. 
 

 

Meer informatie: Henny Blijleven, Bibliotheek Haarlemmermeer 

henny.blijleven@debibliotheekhaarlemmermeer.nl 
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