
Beste leesconsulent,

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kunnen kinderen en jongeren de mooiste verhalen beleven 

tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken met 

de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog géén lid zijn van de bieb.

Eenvoudig lezen en luisteren 
Om kinderen en jongeren op weg te helpen in de online Bibliotheek-app staan er van 1 juli tot en met 31 augustus zomerse 

boekentips klaar voor de verschillende leeftijdsgroepen. Onderweg in de auto luisteren naar de boeken van John Green? Of vanuit 

de luie strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de boekenselectie vinden ze eenvoudig geschikte boeken 

om te lezen of naar te luisteren. 

Doorlezen in de zomer
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen en jongeren extra groot vanwege achterstanden door de school- 

sluitingen. Met de zomeractie stimuleert Jeugdbibliotheek.nl kinderen en jongeren om ook tijdens de zomervakantie te blijven 

lezen. Dit past goed in de aanpak van de Bibliotheek op school. Boek ’n Trip is een mooie kans om bij jouw scholen het zomerlezen 

in de app van de online Bibliotheek extra onder de aandacht te brengen. 

 
Meer info over Boek ’n Trip
Je vindt in deze instructie informatie over Boek ’n Trip én suggesties om leerlingen, leerkrachten en ouders te stimuleren om 

gebruik te maken van de online Bibliotheek-app. Wil je meer weten over Boek ’n Trip? Kijk op Jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.

Veel succes en leesplezier! 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van de Bibliotheek op school

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html


Wat is Boek ’n Trip? 

• Zomeractie van 1 juli t/m 31 augustus 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling

• Elk boek drie weken lenen

• Selectie zomerboeken per leeftijdscategorie

• Lidmaatschap lokale bibliotheek is niet nodig

• Toegang tot duizenden jeugdtitels

• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen

Promotiematerialen

Mailing en digitale toolkit
Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen 

15 en 16 juni een eerste digitale mailing met informatie over Boek 

‘n Trip. Scholen ontvangen daarbij een tekstsuggestie gericht 

aan ouders en leerlingen voor de nieuwsbrief en hun social 

media kanalen. Op 22 en 23 juni volgt nog een digitale mailing. 

De mailings zijn gericht aan leerkrachten, docenten, teamleiders, 

mediathecarissen en directies.

Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen 29 of 30 juni 

boekenleggers van Boek ’n Trip.  In de begeleidende brief die wordt 

verstuurd bij de boekenleggers wordt het belang van lezen in de 

zomervakantie benadrukt en wordt aan de school gevraagd om 

de campagne onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door 

het noemen van Boek ’n Trip in de laatste nieuwsbrief voor de 

zomervakantie.

Bibliotheken ontvangen 22 juni posters en boekenleggers van de 

campagne Boek ’n Trip. Daarnaast is er een  digitale toolkit voor 

bibliotheken beschikbaar met banners, headers, posts, het logo en 

de promotievideo voor plaatsing op website en social media. 

Boek ’n Trip in de schoolbibliotheek

Hoe kun jij Boek ’n Trip verbinden aan de Bibliotheek op school? 

We geven je een aantal suggesties. Handig daarbij zijn: zoveel 

mogelijk boeken uit de zomeractie en een koffer of reistas. 

Door beperkende maatregelen voor het coronavirus kun jij 

misschien nog niet de scholen bezoeken. In dit geval kun je een 

videoboodschap voor de leerlingen inspreken of live in de klassen 

aanwezig zijn via Microsoft Teams. Hierbij kunnen de suggesties 

je ook inspireren. Als bezoeken aan scholen nog niet mogelijk zijn 

kun je deze instructie ook naar de scholen toesturen. 

Toolkit Boek ’n Trip
•  In de toolkit Huisstijl van Bibliotheek op school voor

 professionals vind je een speciaal logo van Boek ’n Trip en in

 de digitale toolkit voor bibliotheken een poster. Print beide

 en geef ze een zichtbare plek in de schoolbibliotheek.

•  Neem de titels van Boek ’n Trip op in de collectie van de

 schoolbibliotheek. De titels staan vanaf 22 juni op

 Jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.

• Maak een presentatie van de jeugdtitels Boek ’n Trip in een 

 aparte kast of op een tafel.

• Maak een wikkel ‘Boek ’n Trip’ of print op A3 een paar keer de

 banner met het logo ‘de Bibliotheek op school doet mee aan

 Boek ’n Trip’ en schrijf daarop een korte aanbeveling voor het

 lezen van een boek. Misschien hebben andere leerlingen het

 boek ook al gelezen? Laat hen dan een korte aanbeveling

 schrijven op de wikkel.

Ouders informeren
Verschillende bibliotheken bieden in de zomervakantie een 

programma Zomerlezen of Vakantielezen voor basisscholen aan. 

Een verwijzing naar Boek ’n Trip mag natuurlijk niet ontbreken! 

 In de nieuwsbrief of website van de school informeer je ouders 

over Boek ’n Trip en geef je enkele tips: samen met je kind de app 

van de online Bibliotheek downloaden, samen bespreken wat ze 

gaan lezen en vanaf 1 juli samen jeugdtitels uitzoeken. 

https://landelijkehuisstijl.nl/nl/c/49771/zomerlezen
https://landelijkehuisstijl.nl/nl/c/49771/zomerlezen
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/huisstijl.html
https://landelijkehuisstijl.nl/nl/c/49771/zomerlezen
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html


Introductie en demonstratie Boek ’n Trip
Boek ’n Trip is vanaf 1 juli beschikbaar. Als je na 1 juli Boek ’n Trip 

gaat introduceren op de scholen dan kun je de leerlingen in 

groepjes kennis laten maken met Boek ’n Trip.

Je komt de klas in met een of meerdere tablets met de online 

Bibliotheek-app. Ook neem je een koffer mee vol jeugdboeken uit 

de zomerselectie die aansluiten bij de leeftijdsgroep.  Print het 

speciale logo uit op A3 en plak dit op de koffer. Je vindt het logo in 

de toolkit Huisstijl van Bibliotheek op school voor professionals. 

Praat met de kinderen en jongeren in de klas over lezen in de 

zomervakantie: waar lezen ze tijdens de vakantie? En hoeveel 

boeken kunnen ze meenemen? Als je niet zoveel boeken mee kunt 

nemen dan moet je een goede keuze maken. Natuurlijk kun je ook 

lezen op een tablet of smartphone met de online Bibliotheek-app. 

Ga met kinderen en jongeren in gesprek over lezen in een boek of 

in een digitaal boek. Wie heeft al eens met de app van de online 

Bibliotheek boeken gelezen? Hoe was dat? Benadruk dat lezen 

in de vakantie leuk is én dat je met Boek ’n Trip ook nieuwe 

leesboeken kunt ontdekken. Benoem hierbij dat veel leerlingen 

e-books zijn gaan lezen toen de bibliotheken dicht waren door de 

beperkende maatregelen van de corona-aanpak. Na het gesprek 

laat je de boeken in de koffer zien en vertel je over de boeken. 

Welke boeken zouden de kinderen en jongeren willen lezen? 

Met tablet(s) kunnen leerlingen vanaf 1 juli kennismaken met 

Boek ’n Trip. Leerlingen met een smartphone kunnen de app ook 

zelf downloaden en een account aanmaken. Ook als ze geen lid 

zijn van de bieb!

Boekenspel
Sluit de introductie af met een spel. 

Ik ga op vakantie en ik neem mee… (po)

Leg de boeken op de grond en laat de leerlingen de titels en kaften

goed in zich opnemen. Deel de boeken uit (of laat de leerlingen

zelf een boek kiezen). Kinderen en jongeren zitten in de kring,

noemen om de beurt hun boek en leggen het boek omgekeerd

voor zich (titel is niet zichtbaar voor de andere leerlingen). Elke

volgende leerling noemt eerst de vorige titels, vult de rij aan

met zijn of haar boek en legt het omgekeerd voor zich. “Ik ga

op vakantie en ik neem mee… Super Dolfje, Lampje” enz. 

Welk boek is weg? (po)

Met jonge kinderen kun je een kimspel spelen met boeken uit

Boek ’n Trip. Een kimspel is een verzamelnaam voor allerlei

spellen waarbij je je zintuigen moet gebruiken. Met een kimspel

train je het visuele geheugen: leerlingen zitten of staan in een

kring. Op de grond liggen circa 10 boeken van Boek ’n Trip. Eén

leerling wordt weggestuurd en de leesconsulent neemt één boek

weg. De leerling komt weer terug in de kring en noemt het boek

dat er niet meer ligt. 

Fragmenten (po en vo)

Leg de boeken op de grond. Lees een paar fragmenten voor die

je vooraf uit de verschillende boeken hebt gekopieerd. Laat de

leerlingen raden welke boeken bij de fragmenten horen. 

Blind date (po en vo)

Alle leerlingen zitten met hun rug naar je toe. Lees een kort

fragment voor uit een van de Boek ’n Trip-titels. Wie draait zich

als eerste om en wil het boek zelf lezen? Wie volgt? Wie blijft

zitten? Laat na het voorlezen de leerlingen aan het woord om hun

draaimoment toe te lichten. 

Werkvormen Boekenkring (po)
Meer suggesties vind je in de uitgave 25 korte werkvormen voor de 
Boekenkring. Sommige werkvormen zijn ook bruikbaar in het vo.

TIP!
Na het sluiten van Boek ’n Trip op 1 september blijven 
alle jeugdboeken voor bibliotheekleden beschikbaar in 
de online Bibliotheek-app. De app is gratis toegankelijk 
met een jeugdlidmaatschap van de bibliotheek.

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/huisstijl.html
http://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf
http://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf
https://www.jeugdbibliotheek.nl/informatie-over-abonnement.html


In het nieuwe schooljaar
Ben je in het nieuwe schooljaar weer in de klas? Ga met de 

leerlingen in gesprek over wat ze gelezen hebben en welke nieuwe 

boeken ze ontdekt hebben! Zijn ze nog geen lid van de bieb? Vertel 

ze dan hoe ze lid kunnen worden van de lokale bibliotheek zodat 

ze gratis kunnen blijven lezen in de app van de online Bibliotheek.

Planning

Wat? Door wie? Wanneer?

Speciaal Boek ’n Trip-logo in de toolkit Huisstijl Campagneteam Boek ’n Trip 14 juni

Digitale toolkit voor bibliotheken live Campagneteam Boek ’n Trip 14 juni

Eerste e-mailing naar po & vo (alle regio’s) Campagneteam Boek ’n Trip 15 & 16  juni 2021

Tweede e-mailing naar po & vo (alle regio’s) Campagneteam Boek ’n Trip 22 & 23 juni 2021

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs Campagneteam Boek ’n Trip 16 juni 2021

Jeugdtitels live op Jeugdbibliotheek.nl Campagneteam Boek ’n Trip 22 juni 2021

Bericht in nieuwsbrief de Bibliotheek op school vo Campagneteam Boek ’n Trip 24 juni 2021

Promotiemateriaal Boek ’n Trip naar vo Campagneteam Boek ’n Trip 29/30 juni 2021

Boek’n Trip in online Bibliotheek-app live Campagneteam Boek ’n Trip 1 juli 2021

Introductie Boek ’n Trip op scholen Leesconsulenten en docenten 1 juli 2021

Bericht in e-nieuwsbrief Primair Onderwijs Campagneteam Boek ’n Trip 8 juli 2021

Sluiting Boek ’n Trip Campagneteam Boek ’n Trip 1 sept 2021

Ervaringen met Boek ’n Trip Leesconsulenten en docenten nieuwe schooljaar

Overzicht jeugdtitels Boen ’n Trip 2021

Uiterlijk 22 juni verschijnen de titels van de e-books en luisterboeken 

van de zomeractie Boek ’n Trip op Jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.

Partners en organisatie 

Koninklijke Bibliotheek | Stichting Samenwerkende POI’s Nederland

TIP!
Bekijk inspiratie voor een gesprek over digitaal lezen
in Leesmonitor Digitaal lezen, anders lezen. 

doet mee aan DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

https://www.jeugdbibliotheek.nl/informatie-over-abonnement.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
https://www.kb.nl/
https://www.stichtingspn.nl/
https://www.lezen.nl/publicatie/leesmonitor-het-magazine-digitaal-lezen-anders-lezen/

