
Leesplezier  
door te praten  

over boeken!

LET’S TALK  
ABOUT BOOKS 
 
FACILITEER LEESCLUBS  
IN JOUW KLAS



Dit project faciliteert leesclubs in de klas voor 
een periode van gemiddeld vijf weken.    

Uit een selectie jongerenboeken kiezen leerlingen 
het boek dat hen het meest aanspreekt. Per boek 
maken ze leesgroepjes. Tijdens het lezen krijgen de 
leerlingen tips en oefeningen om leeservaringen te 
delen in de klas. Hierdoor maak je belangrijke 
thema’s bespreekbaar en draagt dit project ook bij 
aan de burgerschapsvorming van je leerlingen. Ook 
daag je ze creatief uit om hun favoriete scenes te 
verwerken met bijvoorbeeld Story Visualiser van 
LEGO, het maken van een Thinglink of een 
Storybird. 

De biebmedewerker komt drie keer in de klas. Eerst 
om de boeken en het project te introduceren met 
een vliegensvlugge verteller. De tweede keer om 
met de groepjes in gesprek te gaan over de boeken 
en de leesbeleving. Tot slot komt de medewerker 
ook bij de eindpresentatie van de leesclubs. Tussen 
de lessen door werk je met een speciale app: 
#Slack. Daarmee daag je op een digitale manier je 
leerlingen uit om na te denken over hun boek. 
Praten over boeken, leesbeleving en het leren 
luisteren naar elkaar staan centraal in dit project. 
Lezen was nog nooit zo leuk!  
 

 
 
Meer weten?
www.obgz.nl/voortgezetonderwijs

What’s in it for you?

•  Ultiem gebruiksgemak met een kant-en-
klaar lesprogramma, boeken en materialen. 

•  Creatieve boekverwerking: gebruik van 
ict-tools.

•  Verschillende titels in de klas: zelf kiezen 
welk boek je leest. 

•  Voldoende boeken in de klas om leesclubjes 
te vormen.

Inhoud leskist 

•  Boekenkist met 6 verschillende titels  
(keuze uit 11 titels)

•  Lesbrief inclusief de inhoud voor  
lesvoorbereiding #Slack app  

• Handleidingen voor creatieve verwerking
• Vraagkaarten per titel
• LEGO

VOOR WIE  |  onderbouw  
WAAR  |  in de klas
DUUR  |  5 weken      
INVESTERING  |  € 200,- per klas 
Prijs excl. 21% btw

‘Samen met je  
leer lingen de leukste 
boeken lezen en  
lastige thema’s  
bespreekbaar maken!’


