
Beste leesconsulent,

November is de maand van Nederland Leest, de grootste leesbevorderingscampagne van de openbare bibliotheek, ontwikkeld door 

Stichting CPNB. De Bibliotheek op school werkt samen met Nederland Leest Junior, de educatieve component voor kinderen en jongeren 

van 10-14 jaar.

Nederland Leest zet elk jaar een thema centraal. In 2022 is dat: Oud worden, jong blijven. Oud worden willen we allemaal, maar tegen het 

proces van ouder worden kunnen we best opzien: het ouder worden van onszelf en het ouder worden van de mensen in onze omgeving. 

Een boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. De campagne wil 

Nederland niet alleen aan het lezen zetten maar ook aan het debatteren. Voor volwassenen is er het geschenkboek Mevrouw, mijn moeder 

van Yvonne Keuls. Dit boek wordt de hele maand november door de bibliotheken uitgedeeld aan leden en niet-leden.

Voor Nederland Leest Junior is het boek De regels van drie van Marjolijn Hof gekozen. Bibliotheken konden bij de Stichting CPNB een 

scholenpakket bestellen met 32 exemplaren, een lesbrief en promotiemateriaal. Het boek wordt - in een speciale editie - in november aan 

veel kinderen en jongeren uitgedeeld. Een mooi cadeau waarmee alle leerlingen in hetzelfde boek kunnen lezen én met elkaar kunnen 

praten over het boek en over het thema ‘Oud worden, jong blijven’. Thuis, in de bibliotheek én op school. Het boek is geschikt voor groep 7 

en 8 en voor vmbo 1 en 2 en is ook beschikbaar als e-book én luisterboek in de Online Bibliotheek-app.

Met deze instructie helpen wij je om Nederland Leest Junior in te zetten binnen de Bibliotheek op school. Deze leescampagne past ook 

perfect bij deze aanpak waarin vrij lezen, voorlezen en praten over boeken belangrijke werkvormen zijn. Met Nederland Leest Junior lezen 

leerlingen allemaal in hetzelfde boek en over hetzelfde thema en dat maakt praten over boeken wel heel makkelijk!

Veel succes en leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Nederland Leest Junior &

het team van de Bibliotheek op school
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Materialen

Over het boek De regels van drie
Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en 

oma naar IJsland. Ze gaan naar overgrootvader opi Kas, die daar 

helemaal alleen woont. Opi Kas kan niet goed voor zichzelf 

zorgen en hij moet mee terug naar Nederland. Maar opi Kas 

denkt hier heel anders over. Hij heeft een ontsnappingsplan 

bedacht en vraagt of Twan hem wil helpen. Gelukkig heeft Twan 

een survivalhandboek meegenomen. Twan twijfelt. Wat moet hij 

doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden?

Scholenpakket 
Het pakket bevat 32 exemplaren van De regels van drie, een lesbrief 

van CPNB en promotiematerialen. De lesbrief bij De regels van 

drie wordt van af begin oktober online aangeboden op onderwijs.

cpnb.nl. Bibliotheken konden dit scholenpakket tot begin juni 

bestellen. De pakketten worden bij de bibliotheken afgeleverd. Je 

zorgt er zelf voor dat het bij de betreffende scholen komt.

Websites
www.nederlandleest.nl/junior

onderwijs.cpnb.nl

Voor Nederland Leest Junior is educatief materiaal ontwikkeld 

voor groep 7 en 8 en voor vmbo 1 en 2. De lesbrieven zijn 

beschikbaar op onderwijs.cpnb.nl. Scholen en bibliotheken 

kunnen zich registreren en daarna inloggen op het educatief 

materiaal. De suggesties in de lesbrieven nodigen uit om in 

gesprek te gaan over het boek. De lesbrieven bestaan uit drie 

onderdelen:

1. Praten over het verhaal

2. Lagerhuisdiscussie over het thema

3. Creatieve opdrachten bij het thema

Marjolijn Hof

Marjolijn Hof schrijft al meer dan 20 jaar boeken. Ze won vele 

prijzen. Voor Een kleine kans kreeg ze een Gouden Griffel én de 

Gouden Uil en het boek werd in 2011 verfilmd als Patatje Oorlog. 

De regels van drie kreeg in 2014 de Woutertje Pieterse Prijs. In 2018 

verscheen haar laatste boek Lepelsnijder. Het vervolg hierop, De 

kaarten van madame Petrova, verschijnt in het najaar 2022.

Suggesties
In deze instructie geven we je een aantal suggesties om Nederland 

Leest Junior te verbinden aan de Bibliotheek op school. 

Lesbrief en werkbladen
Met de lesbrief en werkbladen op onderwijs.cpnb.nl kunnen 

leraren en leesconsulenten in de klas direct aan de slag. De 

regels van drie gaat over oud worden. Een onderwerp waar ook 

kinderen mee te maken krijgen: ze worden zelf elke dag ouder en 

hebben in hun omgevering opa’s en oma’s, de een zal nog actief 

zijn en de ander is misschien minder fit of ziek. Het boek biedt 

mogelijkheden om dit onderwerp van verschillende kanten te 

bekijken. Spreek met de leraar af welke onderdelen van de lesbrief 

jij voor je rekening zou kunnen nemen. 

Introductie
Voor leesconsulenten zit de meerwaarde van hun werk vooral 

in een goede introductie, bijvoorbeeld als je het pakket komt 

brengen, of een gezellige afsluiting. Met een kort gesprek over de 

kaft van De regels van drie kun je het boek introduceren. Waar zou 

het boek over gaan? Waar speelt het verhaal zich af? Lees daarna 

de eerste bladzijde van het boek voor. Wijs de leerlingen tenslotte 

op andere boeken over het thema, te leen in de Bibliotheek op 

school. Zie Verder lezen voor titelsuggesties. Natuurlijk kun je je 

deskundigheid laten zien door verschillende werkvormen rond 

praten over boeken en de boekenkring op je te nemen. Kijk 

voor handleidingen en instructies in de toolkits (po en vo) van 

pro.debibliotheekopschool.nl onder Activiteiten. Ook de brochure 

Een kwestie van lezen 12: praten over romanfragmenten en het 

Handboek Open Boek geven goede tips voor praten over boeken.

https://onderwijs.cpnb.nl/gebruikers/inloggen
https://onderwijs.cpnb.nl/
https://www.marjolijnhof.nl/nl
https://onderwijs.cpnb.nl/
http://pro.debibliotheekopschool.nl


Tentoonstelling 
Maak een tentoonstelling in de schoolbibliotheek met boeken 

van Marjolijn Hof en boeken met thema’s als ouder worden, 

familiebanden, autonomie en suvival. In de toolkit vind je het 

speciale logo, ‘de Bibliotheek op school doet mee aan Nederland 

Leest Junior’, om bijvoorbeeld uit te printen op A3. Zie Verder lezen 

voor titelsuggesties. 

Ouders informeren
Met de poster van Nederland Leest laat je ouders het boek zien 

dat volwassenen tijdens de campagnemaand kunnen ophalen 

bij de bibliotheek. Geweldig als leerlingen en hun ouders in de 

campagnemaand november lezen over hetzelfde thema.

Een prikkelende stelling uit het lesmateriaal

Het is belangrijk dat jonge en oude mensen elkaar vaker 

ontmoeten.

Moedig leerlingen (en ouders) aan om thuis over de boeken en 

het thema te praten. Waar gaat het boek over? Wat vind je van 

het boek? 



Verder lezen
Hieronder staat een overzicht van titels die aansluiten bij het thema Oud worden, jong blijven. Ook boeken over familiebanden, 

familiegeheimen, autonomie, praten over de dood, dementie en survival sluiten aan bij het campagneboek. De titels met * zijn ook 

verkrijgbaar als e-book en/of luisterboek in de online Bibliotheek-app.

Titel Auteur 7/8 vmbo

Over de grens

Kapsalon Romy* B Bos, Tamara x

Gevonden B Berg, Cees van den x

Schimmen in de nacht B Descamps, Luc x

Mirakel* D De Sterck, Marita x

Het verloren meisje B Durrant, Sue x

Operatie oma Sjannie B Geel, Lysette van x

Spijkerzwijgen* B Geest, Simon van der x x

Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden A Hest, Pimm van x

Land van verwarring D Hilhorst, Eva x

Het Pungelhuis B Huizing, Annet x x

Dingen die ik niet over schapen wist B Jacobs, Jaco x

Altijd dichtbij A Janssen, Mark x

De vogeltjesklok B Jonge, Harm de x x

Waya en de wolf B Kramer, Jonne x

Polleke* B Kuijer, Guus x

Familiegeheim* B Letterie, Martine en Caya Cazemier x

Lang zal ze leven* C Meinderts, Koos x

Dit wordt het ergste jaar van mijn leven B Oranje, Corien van x

De ontdekkingsreiziger* B Rundell, Katherine x

Oma Luchtbuks* B Scholten, Barbara x

Droomopa* A Verroen, Dolf x

Code Kattenkruid* B Vriens, Jacques x x

Room 555 C Watson, Crisy x

Oma Boef* B David Williams x

Opa vlucht B David Williams x



Titel Auteur 7/8 vmbo

Informatief

Dementie (Informatie nr. 65) Bruins, Alieke x

IJsland (Informatie nr. 8) Crusio, Lonneke x

Hoe je een vulkaan kunt blussen; en andere weetjes over Ijsland Egilsdóttir, Alda Berglind x x

Het geheime boek van de ontdekkingsreiziger Keen, Teddy x x

Alles wat was: hoe ga je om met afscheid Jensen, Stine x

Het allesboek over survivallen Min, Martijn x

Het grote natuur survival boek voor kinderen Oxlade, Chris x

Mijn opa de trekvogel Ruben, Liesbeth x

Dichter nr. 13: Te leven en dat leven te vergeten Plint x x

Praten over de dood Spilsbury, Louise x

Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt: … 
als je opa steeds meer vergeet Vendel, Edward van de x

Aan de kant, ik ben je oma niet! Westera, Bette x

Dood-gewoon* Westera, Bette x x

Partners en organisatie 

Stichting SPN |  KB |  Stichting Lezen |  Stichting CPNB

doet mee aan

http://www.stichtingspn.nl
http://www.KB.nl
http://www.Lezen.nl
http://www.CPNB.nl

