
Scoor een Boek! is begonnen. De leerlingen gaan de komende 10
weken in de klas zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren). In deze lesbrief
vind je opdrachten en lessuggesties om het lezen nog extra te stimuleren.

Planning

• Rust
Van 18 tot en met 22 februari 2019 is het Rust. Na 5 weken bezoekt de
leesconsulent van de bibliotheek opnieuw de klas. In de rust praten we met
de leerlingen over de gelezen boeken. Welke boeken zijn favoriet en hoeveel
zijn er al gescoord? Ook in de rust is er een videoboodschap van de speler.

• Fluitsignaal
Medio april klinkt het eindsignaal. Na 10 weken boeken ‘scoren’ is het tijd
om te gaan scoren op het voetbalveld van Helmond Sport. Daar wordt ook
bekendgemaakt hoeveel boeken de scholen gezamenlijk hebben gelezen. 
De datum en het tijdstip van de afsluiting volgen zo spoedig mogelijk.

Trainingsdoelen

• Kerndoelen 1, 2, 3, 9, 54, 57, 58

• Dagelijks vrij lezen – minimaal 15 min.

• Wekelijks de basisopstelling – 15 min.
werkvorm boekenkring – 10 min.

• Bezoek leesconsulent  2 x 30 minuten (Aftrap en Rust)
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Wil je in de Basis een afbeelding wijzigen? 

Gebruik dan deze stappen:

Afbeelding opzoeken en opslaan

1	 Zoek in Google Afbeeldingen op de titel van het boek. 

2	 Zie je een boekomslag? Klik op de rechtermuisknop en selecteer 

‘afbeelding opslaan als’. Sla het bestand op de computer op, 

 bijvoorbeeld in een map op het bureaublad.

3	 Open de Basis en sta met de muis op het afbeelding die je wilt wijzigen. 

Klik op je rechtermuisknop en selecteer ‘afbeelding wijzigen’.  

Zoek op de computer de afbeelding die je net hebt opgeslagen. 

Selecteer deze afbeelding en druk op ‘invoegen’. 

4	 De afbeelding is nu veranderd en de afmetingen zijn gelijk gebleven. 

5	 Doe dit ook voor de andere afbeelding in de opstelling. 

De Basisopstelling delen

Wil je de Basis delen op de schoolwebsite of via sociale media? 

Dit kan heel eenvoudig!

1	 Zet de juiste afbeeldingen, titels en namen in de Basisopstelling.

2	 Is de Basis van de week gemaakt? Klik op ‘bestand’ en dan op ‘opslaan als’

3	 Je kunt nu de bestandsnaam aanpassen, maar direct daaronder kun je  

ook kiezen hoe je het bestand wilt opslaan (‘opslaan als’). Selecteer de  

lijst en klik op ‘Portable Networks Graphics-indeling’. Je slaat de dia nu 

op als afbeelding (png), zodat je hem gemakkelijk kunt delen. 

4	 Je krijgt tot slot nog een keuze op het scherm. Wil je alle dia’s in de 

presentatie opslaan als afbeelding of alleen de huidige dia. Klik op  

‘alleen huidige dia’. De Basisopstelling is als afbeelding opgeslagen 

op de computer. Je kunt de Basis nu delen op de schoolwebsite of 

via sociale media. 

Bekijk ook de screenshots achterin deze lesbrief!

De Basis

Welk boek verdient het om in de Basis te komen? De Basis is een digitale 

opstelling met de 11 mooiste, leukste of spannendste boeken in de klas. 

De Basis wordt samengesteld door de leerlingen én de leerkracht. De 

leerlingen kiezen 10 boeken en de leerkracht 1 boek.

De leerlingen krijgen wekelijks de kans om met elkaar te praten over de 

gelezen boeken. Bepaal vooraf de criteria voor de Basis. Wanneer maakt 

een boek kans op een plek in de Basis? Plan elke week 15 minuten in om 

de Basis van de week te maken. 

Hoe werkt de Basis? 

Een leerling heeft een boek gelezen waarvan hij/zij vindt dat die een plek 

verdient in de Basis. Laat de leerlingen aan de klas vertellen waarom dit 

boek geschikt is voor de Basisopstelling. De klas mag daarna stemmen. 

Komt het boek in de Basis of niet? 

Er zijn verschillende manieren om met de Basisopstelling te werken:

• Maak elke week een nieuwe Basisopstelling

(gebruik hiervoor wekelijks een nieuwe dia)

• Gebruik de Basis als discussiestuk. Welk boek komt deze week in de

Basis en welk boek verliest zijn plek?
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Download alle werkvormen voor de Boekenkring hier

• Speeddate

De helft van de leerlingen zit op hun plaats met een boek dat zij willen

aanbevelen. Zij blijven op hun plaats zitten. De andere leerlingen komen

twee minuten daten. De leerlingen met een boek vertellen over hun

boek en beantwoorden vragen. Na twee minuten geeft de leerkracht een

signaal. De leerlingen met een boek blijven zitten. De andere leerlingen

schuiven een plaats op naar de volgende date. Doe dit 3 x 2 minuten, dat

wil zeggen 3 dates, 3 boeken. De leerkracht praat plenair na met de groep.

Wie heeft er een goede tip gekregen? Wat voor boek is het? Etc.

Werkvormen voor de Boekenkring

Het doel van onderstaande werkvormen is het bevorderen van de 

leescultuur in de groep. Alle werkvormen zijn geschikt voor groep 5 en 6. 

De leerkracht of leesconsulent kan ze naar eigen inzicht aanpassen aan 

de leeftijd of het leesniveau van de betreffende groep.

• Boekintroductie door de leerkracht

De leerkracht laat het boek zien, vertelt er iets over en leest een

aanstekelijk fragment voor. Wie het wil lezen, kan het meteen lenen.

Voorwaarde is dat de leerkracht het boek heeft gelezen.

• Boekensushi

(Beeld je een lopende band met boeken in die voor de leerlingen langs

gaat). De leerlingen zitten in een kringachtige opstelling. Iedere leerling

heeft een nieuw boek voor zich liggen. Op het signaal van de leerkracht

krijgt iedereen 2 minuten om in het boek te lezen. Daarna wordt het boek

doorgegeven naar de volgende leerling. Iedereen heeft nu weer een nieuw

boek en leest daar opnieuw 2 minuten in. Weer doorgeven, weer lezen. Na

6 minuten heeft iedereen kennisgemaakt met 3 boeken. Is er een boek dat

je helemaal wilt gaan lezen? Wie wil, kan het gekozen boek lenen.

• Boekendans

De leerlingen lopen met een boek dat ze hebben gelezen door de ruimte,

waarin muziek klinkt. Als de leerkracht de muziek uitzet, blijven ze

stilstaan en gaan ze in gesprek met de leerling die het dichtst bij staat.

Ieder krijgt 1 minuut om zijn/haar boek aan de ander te promoten.

Na 2 minuten gaat de muziek weer aan en gaan de leerlingen weer

door elkaar lopen tot de muziek stopt. Zo worden in totaal drie ronden

‘gedanst’.

Contact en informatie

Vragen of opmerkingen?
Stuur een mail naar s.respen@bibliotheekhelmondpeel.nl
Meer informatie vind je op:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek
Volg Scoor een Boek! op Twitter via @BibliotheekHP en 
Facebook via www.facebook.com/bibliotheekhelmondpeel
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https://www.bibliotheekwaterland.nl/dam/agenda/20151027 - Werkvormen voor de Boekenkring.pdf
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek
mailto:s.respen@bibliotheekhelmondpeel.nl
http://www.twitter.com/bibliotheekhp
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In	de	Basis	een	afbeelding	wijzigen

Afbeelding opzoeken en opslaan

Zoek in Google Afbeeldingen op de titel van het boek. 

Zie je een boekomslag? Klik op de rechtermuisknop en selecteer  

‘afbeelding opslaan als’. Sla het bestand op de computer op, 

bijvoorbeeld in een map op het bureaublad.

Open de Basis en sta met de muis op het afbeelding die je wilt wijzigen. 

Klik op je rechtermuisknop en selecteer ‘afbeelding wijzigen’.  

Zoek op de computer de afbeelding die je net hebt opgeslagen.  

Selecteer deze afbeelding en druk op ‘invoegen’. 

De afbeelding is nu veranderd en de afmetingen zijn gelijk gebleven. 

Doe dit ook voor de andere afbeelding in de opstelling. 
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De	Basis	delen	op	de	schoolwebsite	of	via	sociale	media	

Zet de juiste afbeeldingen, titels en namen in de Basisopstelling.

Is de Basis van de week gemaakt? Klik op ‘bestand’ en dan op ‘opslaan als’.

Je kunt nu de bestandsnaam aanpassen, maar direct daaronder kun je  

ook kiezen hoe je het bestand wilt opslaan (‘opslaan als’). Selecteer de  

lijst en klik op ‘Portable Networks Graphics-indeling’. Je slaat de dia nu  

op als afbeelding (png), zodat je hem gemakkelijk kunt delen. 

Je krijgt tot slot nog een keuze op het scherm. Wil je alle dia’s in de   

presentatie opslaan als afbeelding of alleen de huidige dia. Klik op   

‘alleen huidige dia’. De Basisopstelling is als afbeelding opgeslagen 

op de computer. Je kunt de Basis nu delen op de schoolwebsite of 

via sociale media. 
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