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Beste leesconsulent, 

Op 10 februari 2023 start de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau!. Het jeugdboek Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon is 

dan voor € 2,99 in de boekhandel te koop. Voor het eerst is niet gekozen voor een boek voor de bovenbouw, maar voor een boek voor de 

middenbouw. Dit boek helpt het plezier van lezen ontdekken en wakkert de leeshonger aan! 

Samen kinderen en jongeren laten opgroeien tussen mooie boeken

De campagne Geef een 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 

jeugdklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Voor een klein bedrag is het boek Dolfje Weerwolfje 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 buitenschoolse opvang kan 

er bijvoorbeeld aan bijdragen.

De Bibliotheek op school

Bibliotheken kunnen natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze boodschap. Met deze instructie willen we je op extra 

mogelijkheden wijzen om Geef een boek cadeau! in te zetten binnen de Bibliotheek op school. De campagne biedt kansen om het 

voorlezen onder de aandacht te brengen van kinderen, ouders en leerkrachten.

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school

Geef een boek 
cadeau 2023

Instructie voor (voor)leesconsulenten
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Informatie over de campagne
In deze instructie geven we je een aantal suggesties om Geef 

een boek cadeau! te verbinden aan de Bibliotheek op school. Alle 

informatie over de campagne vind je op geefeenboekcadeau.nl. 

Je vindt er een mediakit met downloadbare logo’s, boekcovers 

en een poster. Wanneer scholen via de boekhandel meerdere 

exemplaren van Dolfje Weerwolfje bestellen, kunnen ze daarbij 

ook een promotiepakket aanvragen. Het pakket bestaat uit een 

vlaggenlijn en twee posters.

Boeken en campagnepakketten

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

dacht voor de boeken en de campagne kunt krijgen en 

kinderen kunt stimuleren om de boeken te lezen. Maak 

leerkrachten enthousiast voor de boeken en vertel erover in 

een teamvergadering of in een persoonlijk gesprek. Geef een 

boek cadeau! mag net als de andere jaarlijkse leescampagnes 

Kinderboekenweek, Kinderjury en Nederland Leest Junior niet 

ontbreken in het activiteitenoverzicht van het leesplan van 

scholen.

Het boek
Dolfje Weerwolfje is een serie van de 

bekende kinderboekenschrijver Paul 

van Loon. De serie begon in 1996 

en telt inmiddels 25 delen. Hugo 

van Look verzorgt de illustraties. 

Verschillende boeken uit de serie 

zijn bekroond door de Nederlandse 

Kinderjury. 

De serie is geschikt voor lezers vanaf circa 8 jaar die, als ze de 

smaak te pakken hebben, kunnen doorlezen in de rest van de 

boeken over Dolfje Weerwolfje.

De verhalen draaien om Dolfje Spaan. Als hij hij zeven jaar wordt, 

ontdekt Dolfje dat hij een weerwolf is. Met volle maan beleeft 

hij de spannendste avonturen, samen met vriendinnetje Noura, 

pleegbroer Timmie, opa weerwolf en neef Leo.

Bespreek met de leescoördinator of de school de boeken 

kan aanschaffen. Scholen, bso’s en gastouderopvang en 

bibliotheken kunnen hiervoor contact opnemen met de 

lokale boekhandel. Doe dit, zeker bij een grote bestelling, ruim 

voor 10 februari. Tip: zet alvast in je agenda om in november 

2023 geefeenboekcadeau.nl in de gaten te houden voor de 

bestellingen voor 2024. Het is eventueel interessant om 

contact op te nemen met gemeenten en de mogelijkheden te 

bespreken om de boeken centraal in te kopen. Informeer naar de 

mogelijkheden via onderwijs@geefeenboekcadeau.nl. 

Als de school de boeken cadeau geeft aan de kinderen zorg dan 

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

Zie voor meer ideeën de suggesties hieronder.

Suggesties

Tentoonstelling of thematafel
Schenk in de schoolbibliotheek en in de leeshoeken in de 

middenbouwgroepen aandacht aan de campagne en maak 

een tentoonstelling of thematafel van het boek. Kleed de 

tentoonstelling Dolfje Weerwolfje aan met andere boeken uit 

de serie, afbeeldingen en/ of knuffels van personages, spellen 

van Dolfje, posters van de films etc. Maar misschien ook met 

informatieve boeken over (weer-)wolven of andere thema’s die 

in de boeken ter sprake komen. En laat natuurlijk ook zien welke 

boeken van Paul van Loon er nog meer in de schoolbibliotheek te 

vinden zijn.

Leerlingen die fan zijn van de serie kunnen een in recensie(tje) 

schrijven waarom ze het boek fantastisch vinden. Doe dit in de 

vorm van een omvouwflap om de kaft van het boek, net als in 

de boekwinkel! Ook in de bibliotheekvestiging kun je een hoek 

inrichten waarmee je vooral (groot)ouders kunt wijzen op de 

campagne om voor een klein bedrag een boek aan te schaffen bij 

de boekhandel.

Werkvormen bij Dolfje Weerwolfje
Op de campagnesite vind je bij onderwijs verschillende les-

suggesties. 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. Eind januari verschijnen op het YouTube-kanaal van Geef 

een boek cadeau! twee video’s met Paul en Dolfje in de hoofdrol. 

De eerste video is een ludieke wedstrijd waarmee een (online) 

bezoek van Paul van Loon gewonnen kan worden. In de tweede 

video leest Paul zelf het eerste hoofdstuk van Dolfje Weerwolfje 

voor. Een prima introductie van het boek in de klas!

Kinderboeken.nl heeft een themapagina over Dolfje Weerwolfje,  

met lesbrieven, werkbladen, slingers, kleurplaten en korte video’s 

over de boeken. Op dezelfde site vind je ook een themapagina 

over de schrijver zelf. 

www.geefeenboekcadeau.nl
http://www.geefeenboekcadeau.nl
mailto:onderwijs@geefeenboekcadeau.nl
https://geefeenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://www.youtube.com/@geefeenboekcadeau7507/videos
https://www.youtube.com/@geefeenboekcadeau7507/videos
https://www.kinderboeken.nl/karakter/dolfje-weerwolfje/
https://www.kinderboeken.nl/auteur/paul-van-loon/
https://www.kinderboeken.nl/auteur/paul-van-loon/
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De Kinderboekenjuf heeft suggesties voor een boekenbabbel 

tijdens het vrij lezen en geeft ook nog een aantal andere 

lesideeën. 

De Bibliotheek Lek & IJssel heeft een lesbrief bij een ander deel 

uit de serie van Dolfje: Dolfje en Foeksia in het weerwolvenbos 

met lessuggesties die ook bruikbaar zijn bij de andere boeken 

over Dolfje.

Dolfje Weerwolfje is verfilmd en op Netflix te vinden, ook bij de 

bibliotheek is de DVD te lenen. 

Zoek op Pinterest op ‘Dolfje Weerwolfje’ voor nog meer 

suggesties.

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, grappige 

of spannende fragmenten uit het boek over het boek noteren 

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

op school een voorleesmarathon met de middenbouwgroepen 

waarin in elke groep een ander deel uit de serie wordt 

voorgelezen. 

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.

Boekentips bij Dolfje Weerwolfje

• Alle andere delen van de serie (Paul van Loon)

• Dolfje Weerwolfje stripboek (Paul van Loon)

• Lief weerwolfdagboek, dagboek van  

Dolfjes vriendin Noura (Paul van Loon)

• Het grote AVI-boek (Paul van Loon)

• Het grote boek van kleine vampiers ( Paul van Loon)

• Wij zijn de weerwolfwezen, stripboek (Paul van Loon)

• Bor ziet spoken (Harmen van Straaten)

• Het woeste boek van Wolf en Hond (Vanden Heede)

• Wist je dat? Wolven

• De wolf (Renne)

• Serie Tijgerlezen 

• Wolvenweer (van der Geest)

• De boswolven (Milway)

• Serie Lottie Luna (French)

https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/middenbouw/boek-dolfje-weerwolfje/
https://www.bibliotheeklekijssel.nl/dam/bestanden/Educatie/dolfje-weerwolfje.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/activiteiten1/instructiefilmpjes.html

