
Beste (voor)leesconsulent, 

Op 7 februari start de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau! Dan is het jeugdboek Koning van Katoren van 

Jan Terlouw in de boekhandel te koop voor € 2,00. Vanaf 10 april is het prentenboek Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert 

voor € 2,50 verkrijgbaar.

Samen kinderen en jongeren laten opgroeien tussen mooie boeken

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau! heeft als missie om kinderen en jongeren in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten 

om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te 

leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen en jongeren die, om wat voor reden ook, thuis geen 

boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan 

er bijvoorbeeld aan bijdragen. Het streven is om in drie jaar tijd 1 miljoen kinderen te bereiken in Nederland en Vlaanderen. Scholen 

en kinderopvangorganisaties hebben een mailing ontvangen voor het bestellen van een campagnepakket.

de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang

Bibliotheken kunnen natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze boodschap. Begin december 2019 hebben we je via een 

nieuwsbericht op de site en via de Nieuwsbrief de Bibliotheek op school geïnformeerd over de campagne in 2020. Misschien ben je 

met scholen en kinderdagverblijven al in gesprek over activiteiten die bij deze campagne aansluiten. Met deze instructie willen we 

je op extra mogelijkheden wijzen om Geef een (prenten)boek cadeau! in te zetten binnen de Bibliotheek op school en BoekStart in 

de kinderopvang. Deze campagne biedt kansen om vrij lezen, voorlezen en praten over boeken onder de aandacht te brengen van 

kinderen en jongeren, hun ouders en leraren en pedagogisch medewerkers.

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school

Team BoekStart

Geef een 
(prenten)boek 
cadeau 2020 
Instructie voor (voor)leesconsulenten

https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/titels-_geef-een--prenten-boek-cadeau-2019-bekend-1.html


In deze instructie geven we je een aantal suggesties om Geef 

een (prenten)boek cadeau! te verbinden aan de Bibliotheek op 

school po en vo of BoekStart in de kinderopvang. Alle informatie 

over de campagne vind je op geefeenboekcadeau.nl en 

geefeenprentenboekcadeau.nl. In de Toolkit van deze websites 

(wachtwoord: boek) vind je onder andere promotiematerialen en 

lessuggesties bij het boek.

Boeken en campagnepakketten 

Boeken
Overleg met de (voor)leescoördinator hoe je samen extra aandacht 

voor de boeken en de campagne kunt krijgen en kinderen  en 

jongeren kunt stimuleren om de boeken te lezen. Maak leraren en 

pedagogisch medewerkers enthousiast voor de boeken en vertel 

erover in een teamvergadering of in een persoonlijk gesprek. 

Geef een (prenten)boek cadeau! mag net als de andere jaarlijkse 

leescampagnes Kinderboekenweek, Kinderjury, VakantieBieb en 

Nederland leest Junior niet ontbreken in het activiteitenplan van 

het leesplan van scholen en kinderopvangorganisaties.

Bespreek met de (voor)leescoördinator of de school/kinder-

opvang de boeken kan aanschaffen. Scholen, bibliotheken en 

onderwijsafdelingen van de gemeente kunnen contact opnemen 

met campagneorganisatie om de mogelijkheden te bespreken 

voor het inkopen van de twee boeken. Bibliotheken - die structureel 

samenwerken met onderwijs en kinderopvangorganisaties 

aan de lees- en taalontwikkeling van kinderen en jongeren - 

kunnen het voortouw nemen om volgend jaar dit initiatief bij 

de gemeente en andere maatschappelijke organisaties onder 

de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse 

opvang en taalhuizen. Betrek hierbij zeker de boekhandel. Voor 

sponsoring kan ook gedacht worden aan de plaatselijke Rotary en 

bedrijven.

Als school of kinderopvangorganisatie de boeken cadeau geeft 

aan de kinderen of jongeren dan kan er groots uitgepakt worden 

met een feestelijke start waar het ‘boekcadeau’ wordt uitgepakt. 

Zie voor meer ideeën de suggesties bij de twee boeken.

Campagnepakketten 

Via onderwijs@geefeenboekcadeau.nl kun je gratis een 

pretpakket bestellen met promotiematerialen rondom de twee 

boeken om de school, de schoolbibliotheek/mediatheek en het 

kinderdagverblijf te versieren. Het pretpakket bevat posters, 

een banier, boekenleggers of andere materialen om uit te delen. 

Beschikbaar zolang de voorraad strekt! Kijk ook in de toolkit van 

de campagnesites (wachtwoord: boek) waar je materialen kunt 

downloaden. Zo kun je ook de aandacht vestigen op de campagne 

bij ouders en verzorgers op scholen en kinderopvanglocaties waar 

de kinderen en jongeren de boeken niet cadeau krijgen. Als je 

samenwerkt met de buitenschoolse opvang dan kun je ook daar 

een poster van de campagne ophangen om ouders en verzorgers 

te attenderen op Geef een (prenten)boek cadeau!.

Geef een boek aan een ander
In de editie van 2018 en 2019  zijn er verschillende initiatieven 

geweest waarbij boeken gedoneerd werden. Zo boden 

verschillende boekhandels door het land de mogelijkheid om 

titels te doneren aan bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, 

de Voorleesexpress of de voedselbanken. Ook in 2020 is dat 

mogelijk: geef een (prenten) boek cadeau! Op de campagnesite 

staat een lijst met deelnemende boekhandels.

Geef een 
(prenten)boek 
cadeau 2020 
Instructie voor (voor)leesconsulenten
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Suggesties

Tentoonstelling
Schenk in de schoolbibliotheek/mediatheek en leeshoek van 

de kinderopvang aandacht aan de campagne en maak een 

tentoonstelling van de twee boeken. Kleed de tentoonstelling 

Koning van Katoren aan met bijvoorbeeld een kroon en 

de materialen van het pretpakket of uit de toolkit van de 

campagnesite. Maak zelf een poster met een overzicht van de 

zeven opdrachten van Stach en de zes ministers. Leg op een mooie 

stoel als troon verschillende informatieboeken die aansluiten bij 

opdrachten van Stach. 

Bij Woeste Willem kun je een piratenhoek inrichten. Maak 

bijvoorbeeld een piratenvlot met zeil van een houten pallet 

en een laken aan een stok. Denk ook aan andere attributen die 

aansluiten bij het prentenboek zoals piratenkleding, piratenvlag, 

zwemband, visnet, verrekijker en een schatkaart. Gebruik ook de 

materialen uit het pretpakket of toolkit.

Werkvormen bij Koning van Katoren
Bij het boek zijn lessuggesties gemaakt voor groep 7/8 en er is 

lesmateriaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Dit 

lesmateriaal vind je in de toolkit op www.geefeenboekcadeau.nl 

(wachtwoord: boek). 

Deze campagne past perfect bij de aanpak de Bibliotheek 

op school waarin vrij lezen, voorlezen en praten over boeken 

belangrijke werkvormen zijn. Een boekintroductie door leraar 

of leesconsulent kan leerlingen stimuleren om het boek te 

lezen. Vertel over het boek Koning van Katoren (Gouden Griffel 

1972), lees een fragment voor en vertel ook over de schrijver 

Jan Terlouw en hoe hij maatschappelijke problemen zoals 

geluidsoverlast verborgen heeft in het boek. In dit fragment 

van het jeugdjournaal vertelt Jan Terlouw dat hij zelf een betere 

wereld wil voor kinderen. Kijk ook in de lessuggesties voor meer 

inspirerende introducties of lessen.

Vijftien minuten lezen per dag is heel gewoon binnen de 

Bibliotheek op school en dat kan prima bij dit boek. Als de 

leerlingen allemaal hetzelfde boek lezen, nodigt dit uit tot 

regelmatig een kort nagesprek voeren: wat zijn de leeservaringen 

tot nu toe? Laat leerlingen uitspraken over het boek noteren op 

post-its en geef ze een plek in de tentoonstelling. Organiseer op 

school een voorleesmarathon en nodig leerlingen, en ook ouders 

of andere volwassenen uit om deel te nemen. 

Geef leraren tips voor creatieve verwerkingen van het boek of 

ga zelf de klassen in: maak een gedicht van een tekstfragment 

waarbij je leerlingen de opdracht geeft om 5-8 mooie zinnen uit 

het fragment in een bepaalde volgorde te zetten of laat er een 

triolet (achtregelig vers waarvan de regels 1 en 4, 2 en 8, 3 en 7 

aan elkaar gelijk zijn of rondeel (achtregelig vers waarvan regels 

1, 4 en 7 gelijk zijn en de regels 2 en 8) van maken. Voor een meer 

mediawijze verwerking: een boektrailer maken met Imovie of 

een videoclip met Triller of Videostar. Meer uitwerkingen van 

werkvormen vind je in Open Boek Handboek leesbevordering van 

Jos Walta (p. 80-141).

Werkvormen bij Woeste Willem
Tijdens de Nationale Voorleesdagen maakten de kinderen kennis 

met Moppereend. Wat fijn dat er met Woeste Willem zo snel weer 

de schijnwerper gezet wordt op een prentenboek. Maak er samen 

met scholen en kinderopvangorganisaties ook dit keer weer 

een voorleesfeest van en herhaal verschillende werkvormen en 

creatieve verwerkingen, zoals een boekintroductie, voorlezen en 

praten over het verhaal. Bij de introductie van Woeste Willem kun 

je laten zien waar jij goed in bent. Maak een zeeroverskist  en leg 

onderin het prentenboek. Leg daarop de verschillende voorwerpen 

die Woeste Willem in het prenten ook uit zijn zeeroverskist haalt: 

een zwaardtandhaai, een zwemvlies, een schelp, een fles met een 

schatkaart en een touw met een stuk hout. Haal de voorwerpen 

één voor één uit de kist en laat de kinderen over de voorwerpen 

vertellen. Van wie zou deze zeeroverskist zijn? Als afsluiting haal 

je het prentenboek uit de kist en vertel je over het boek of lees het 

boek voor. Zing als afsluiting het Woeste Willem lied. Er worden 

ook lessuggesties geplaatst in de toolkit van de campagnesite 

www.geefeenprentenboekcadeau.nl.

http://geefeenboekcadeau.nl/toolkit/
https://www.youtube.com/watch?v=m_0QWKWq-E8
https://itunes.apple.com/nl/app/imovie/id377298193?mt=8
Triller
http://videostarapp.com/
http://www.zweersmuziek.nl/piraten-project/
http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl

