
Beste (voor)leesconsulent, 

Op 23 april is de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau! gestart. Het jeugdboek De brief voor de koning - van Tonke 

Dragt is voor € 3,50 in de boekhandel te koop. Vanaf 18 juni is het prentenboek  Max en de maximonsters - van Maurice Sendak 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 2020 hebben we je via een 

nieuwsbericht en via verschillende berichten in de Biebtobiebgroep dBos po geïnformeerd over deze campagne die net werd gestart 

toen de scholen in april 2021 weer open gingen. Waarschijnlijk ben je, ondanks de beperkingen, met scholen en kinderdagverblijven al in 

gesprek gegaan over activiteiten die bij deze campagne aansluiten. Met deze instructie willen je op extra mogelijkheden wijzen om Geef 

een prentenboek cadeau! in te zetten binnen de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. De campagne biedt kansen om 

het voorlezen onder de aandacht te brengen van kinderen, ouders, leraren en pedagogisch medewerkers.

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school

Team BoekStart

Geef een 
(prenten)boek 
cadeau 2021
Instructie voor (voor)leesconsulenten

https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/titels--geef-een--prenten-boek-cadeau-2021--bekend.html


Informatie over de campagne
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 infor-

matie over de campagne vind je op geefeenboekcadeau.nl en 

geefeenprentenboekcadeau.nl. Je vindt er een mediakit met 

downloadbare logo’s, boekcovers en lessuggesties bij de boeken.

Aandacht vragen voor de campagne
Overleg met de (voor)leescoördinator hoe je samen extra aan-

dacht 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 en 

Nederland Leest Junior niet ontbreken in het activiteitenplan van 

het leesplan van scholen en kinderopvangorganisaties.

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 van 

Max en de Maximonsters  aan met een kroon, monstermasker 

(geefeenprentenboekcadeau.nl), de boot van Max en een bordje 

of kommetje met eten. Voor de tentoonstelling bij De brief voor 

de koning kun je denken aan allerlei ridderattributen en een 

brief in een envelop. Wil je een poster bij de tentoonstellingen? 

Print dan de onderwijsflyer uit en gebruik de eerste pagina 

als poster. In de mediakit van geefeenprentenboekcadeau.nl 

vind je onderwijsflyer met alleen de afbeelding van Max en de 

Maximonsters.

Werkvormen bij Max en de Maximonsters
Tijdens De Nationale Voorleesdagen maakten de kinderen kennis 

met Coco kan het! Wat fijn dat er met Max en de Maximonsters 

zo snel weer de schijnwerper wordt gezet 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. Op de campagnesite vind je 

bij onderwijs een lesbrief van de Kleuteruniversiteit, adviezen van 

Kees Broekhof om te werken aan diep taalbegrip en informatie 

over de lesbrief voor onderbouw én bovenbouw basisonderwijs 

van Lees met Loes. Je vindt er ook een werkblad monstermasker, 

een maximonster wedstrijd en tips voor een maximonster-feest.

In de toolkit activiteiten van pro.debibliotheekopschool.nl vind je 

nog meer werkvormen voor de boekenkring in de onderbouw.

Werkvormen bij De brief voor de Koning
Op de campagnesite vind je bij onderwijs verschillende les-

suggesties en lesbrieven. 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. Enthousiasmeer de leerlingen 

om het boek te lezen in de zomervakantie!

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. 

Kijk voor meer werkvormen in de toolkit activiteiten en de 

Instructiefilms over de boekenkring, boekencircuit en over de 

aanpak Vertel eens. Ook in Open Boek Handboek leesbevordering  

van Jos Walta vind je inspirerende werkvormen.
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