Kinderboekenweek

5 t/m 16 oktober 2022
Instructie voor leesconsulenten

Beste leesconsulent,
Nog even en het grootste kinderboekenfeest van het jaar staat weer voor de deur: de Kinderboekenweek.
Gi-ga-groen!
De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-groen. We gaan eropuit, lekker de natuur in én lekker lezen! De natuur is overal
om ons heen en buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Net zoals in boeken. Er zijn boeken die kinderen helpen een echte
natuurheld te worden, boeken over planten en dieren én boeken met prachtige en spannende avonturen in de natuur.
De Griffeljury heeft 25 boeken bekroond en de Penseeljury bekroonde 20 boeken. Er zijn voor het eerst Bronzen Griffels
en Penselen uitgereikt. Deze vervangen de Vlag en Wimpels. Kinderboekenauteur Janneke Schotveld schrijft dit jaar het
kinderboekenlied. Op 4 oktober worden de Gouden Griffel en het Gouden Penseel bekendgemaakt. Alle informatie over de
Kinderboekenweek vind je op www.kinderboekenweek.nl.
Scholen konden bij de Stichting CPNB een kinderboekenweekpakket bestellen. Het pakket bestaat uit een uitgebreide lesmap,
het Kinderboekenweekgeschenk en het Prentenboek van de Kinderboekenweek, de Kinderboekenkrant, de Voorleesgids
en promotiemateriaal. De lessen bij de Kinderboekenweek en aanvullend lesmateriaal zijn toegankelijk op een speciale
onderwijssite met een registratiecode uit het bestelde lespakket.
Activiteiten in de schoolbibliotheek
Natuurlijk ben je al even bezig met de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek. Wellicht organiseer je een voorstelling,
speurtocht of activiteiten rondom de natuur. Met deze instructie willen we je op extra mogelijkheden wijzen om de
Kinderboekenweek in te zetten binnen de Bibliotheek op school. Deze bekende en grootschalige campagne biedt bij uitstek
de gelegenheid om vrij lezen, voorlezen en praten over boeken onder de aandacht te brengen van kinderen, hun ouders en
leerkrachten.
Iedereen een fijne Kinderboekenweek gewenst!
Hartelijke groet,
Team de Bibliotheek op school
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Suggesties

Lessuggesties bekroonde boeken en themaboeken

In deze instructie geven we je een aantal suggesties om de

Terra Ultima (Deleo/Stern)

Kinderboekenweek te verbinden aan de Bibliotheek op school.

Viruswereld (ter Horst)

Activiteitenplan
Bespreek bij het opstellen van het activiteitenplan met de
leescoördinator welke activiteiten tijdens de Kinderboekweek
uitgevoerd zullen worden. Spreek af welke onderdelen jij
voor je rekening neemt. Je kunt je deskundigheid laten zien
door de collectie zo goed mogelijk in te zetten, verschillende
werkvormen aan te dragen of een online sessie voor ouders
te organiseren. Kijk voor handleidingen en instructies op
pro.debibliotheekopschool.nl bij Toolkit/Activiteiten.

Lessuggesties bekroonde boeken
Stichting Lezen zorgt ook dit jaar weer voor lessuggesties bij
zes bekroonde jeugdboeken en vier topboeken. Je kunt dus
direct aan de slag op school of in de schoolbibliotheek met deze
prachtige boeken die sowieso al een Griffel gewonnen hebben
of bijzonder zijn. Deze lessuggesties komen in september 2022
beschikbaar op lezeninhetpo.nl.

De meisjes (Schaap)
Wonderbos (Schutten)
Palmen op de Noordpool (ter Horst)
Mee met de dierenambulance (Dumon Tak)
Laat een boodschap achter in het zand (Dumon Tak)
De ontdekkingsreiziger (Rundell)
De moestuin van Heer Hermelijn (van Os)
Noord (ten Berge/Goosens)
De boom met het oor (Schaap)
Waar is grote broer? (Faas)
Eiland (Janssen)
Het schitterende samenboek (Zommer)

Leesconsulent in de klas
• Met attributen kun je in de klas bekroonde boeken of boeken
die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek
introduceren. Zoek bij elk boek een passend voorwerp en stop
dit in een doos met vakjes, een ladenkastje of een tas met
vakjes.
• Als leesconsulent introduceer je regelmatig nieuwe boeken
door voorlezen en met werkvormen zoals de boekensushi of
Stap in de kring. In de Toolkit/Activiteiten vind je leuke werkvormen voor de boekenkring in de onderbouw én bovenbouw.
• Introduceer de bekroonde boeken of themaboeken bij
Gi-Ga-Groen met de coverquiz uit het Werkvormenboek
Leesbevordering van Tanja de Jonge.

Nog meer lessuggesties
We verzamelden een aantal lessuggesties van bekroonde
boeken van verschillende sites zoals Leesplan.nl en
woutertjepieterseprijs.nl. Het lespakket van CPNB bevat
20 lessuggesties bij de kerntitels. Via Kinderboekenwinkel De
Boekenberg is in augustus een lesbrief met 14 uitgewerkte titels
beschikbaar. Ook op de sites van uitgeverijen staan lessuggesties
bij boeken uit hun fonds. Ontdek bijvoorbeeld de sites van
Lemniscaat en Querido.

• Zet gedichten in de schijnwerper en lees gedichten voor. Zoek
in dichtbundels naar natuur- of dierengedichten bijvoorbeeld
in Ik wou dat ik een vogel was, Een wonderprachtig dier, Een
stukje van de regenboog, Laat een boodschap achter in het
zand, Een krekel in min slaapzak. Speel met de gedichten
op de manier van Raadgedicht.nl of knip een gedicht in
stroken en laat leerlingen er een eigen gedicht van maken.
In het Handboek Open Boek (Jos Walta) vind je verschillende
werkvormen met gedichten.

• Het thema van de Kinderboekenweek biedt kansen om

Tentoonstelling

leerlingen kennis te laten maken met kijkboeken en

Laat kinderen in de schoolbibliotheek een tentoonstelling

informatieve boeken over de natuur. Bijvoorbeeld met de

maken van boeken die bij het thema aansluiten. Welke boeken

boeken van Yuval Zommer zoals Het schitterende samen

kunnen zij allemaal vinden?

boek. Laat leerlingen een top 10 van Wist-je-dat-weetjes
samenstellen of laat ze zelf een quiz maken met Waar en Niet

In de Toolkit/Huisstijl vind je het speciale logo de Bibliotheek op

waar-stellingen. Meer werkvormen met informatieve boeken

school doet mee aan Kinderboekenweek. Bibliotheken kunnen

vind je in het Handboek Open Boek.

met een inlog op www.cpnb.nl beeldmateriaal zoals logo’s,
foto’s van auteurs van de Kinderboekenweekgeschenken en

• Introduceer kinderpodcasts in de klas. In de kinderpodcast
Leesbeesten & Luistervinken interviewen twee jonge

afbeeldingen van de Kinderboekenweek downloaden. Handig
om te printen en om de tentoonstelling mee aan te kleden.

presen-tatoren jeugdboekenschrijvers, zoals Bibi Dumon
Tak (afl. 10) en Li Lefébure (afl. 12) over liefde voor de natuur,

Ouders enthousiasmeren

Marc ter Horst over Viruswereld (afl. 13). Bij elke aflevering

Betrek de ouders van de leerlingen ook bij de Kinderboekenweek.

is een lesbrief gemaakt. In De Waanzinnige Podcast

Attendeer hen op de campagne, op de tentoonstelling in de

vertellen kinderen over de boeken, bijvoorbeeld Amari en

schoolbibliotheek en op de Kinderboekenkrant en Voorleeskrant.

de nachtwachters, Twitch en de vlucht van de ijsvogel en De

Overleg met de leescoördinator hoe jij ouders kunt informeren

school van de magische dieren. Wijs leerkrachten op Missie

over de Kinderboekenweek. Denk bijvoorbeeld aan een vlog die

Voelspriet, een kinderpodcast waarin boswachter Tim en

op de schoolwebsite wordt geplaatst. Informeer ouders ook nu

Emmely Voelspriet insecten ontdekken.

(weer) over jeugdbibliotheek.nl en de online Bibliotheek.

• In verschillende afleveringen van De Grote Vriendelijke

Leerkrachten inspireren

Podcast staan schrijvers centraal die dit jaar een Griffel

Bij de cursus Open Boek hoort tweemaal per jaar een

ontvingen zoals Marc ter Horst (afl. 44), Annet Schaap (afl. 51)

nascholingsbijeenkomst voor leescoördinatoren. De aanloop

en Pieter Gaudasaboos (afl. 57). Interessante afleveringen voor

naar de Kinderboekenweek is bij uitstek geschikt om zo’n na-

leerkrachten die meer over jeugdauteurs willen weten.

scholingsbijeenkomst of een bijeenkomst voor alle leerkrachten
te organiseren. Dan kun je hun veel inspiratie meegeven voor

• CanonvanNederland.nl Enkele canonvensters sluiten aan

deze leesbevorderingscampagne. De trainer Open Boek kan

bij het thema van de Kinderboekenweek zoals De Beemster

diverse modules voor deze bijeenkomsten terugvinden in de

(vrije natuur versus drooglegging), Vincent van Gogh

Biebtobiebgroep van Trainers Open Boek.

(verbeelding van de natuur), De watersnood (verwoestende
natuur) en Kolen en gas (fossiele brandstof versus groene
energie). Interessante vensters voor scholen die in de
geschiedenisles een link willen leggen met het thema van de
Kinderboekenweek. De vensters bevatten informatie, boeken
en filmpjes en een vensterplaat.

