
De Bieb voor de Zaanstreek – Reactiespel Lezen 

Reactiespel Lezen 
Print, lamineer en knip de kaartjes. Verdeel ze onder de 
leerlingen. De nummers op de kaartjes zijn willekeurig, 
maar kunnen helpen om als leerkracht een leerling een 

hint te geven als leerlingen niet weten wanneer ze aan de beurt zijn. 
Begin als leerkracht met de zin:  

We gaan lezen! 
Veel (lees)plezier! 

 
Als de juf/meester zegt: “We gaan 

lezen” dan… 
 
 

Ga je staan en roep je: “Joepie, 
lezen!”. 

 

 
Als iemand roept: “Joepie, lezen!” 

dan… 
 
 

Schrijf jij de titel van je boek op 
het bord. 

 
Als iemand een titel op het bord 

schrijft, dan… 
 
 

Zeg je: “Hee, dat boek ken ik 
nog niet!”  

 
Als iemand zegt: “Hee, dat boek ken ik 

nog niet!”, dan… 
 
 

Houd jij je eigen boek omhoog 
en vraag je: “Ken je deze wel 

al?” 
 

 
Als iemand vraagt: “Ken je deze wel 

al?”, dan… 
 
 

Houd jij je boek omhoog en 
zegt: “Nee, maar deze wel!” 

 
Als iemand zegt: “Nee, maar deze 

wel!”, dan… 
 
 

Lees jij een grappige zin uit je 
boek hardop voor en lach dan 

heel hard. 
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Als iemand een zin voorleest en heel 

hard begint te lachen, dan… 
 
 

Sta je op en geef je heel hard 
applaus.  

 
Als iemand applaus geeft dan… 

 
 
 

Maak je een buiging en zeg je: 
“Dank u!” 

 

 
Als iemand een buiging maakt en 

“Dank u” zegt, dan… 
 
 

Roep jij: “Stil nou, ik lees net 
een goed verhaal!”  

 
Als iemand roept: “Stil nou, ik lees net 

een goed verhaal!”, dan… 
 
 

Vraag jij: “Welk goed verhaal is 
dat dan?” 

 

 
Als iemand vraagt: “Welk goed 

verhaal is dat dan?”, dan… 
 
 

Laat jij je boek zien hoog in de 
lucht en roep je: “Tadaaaa!” 

 
Als iemand: “Tadaaaa” roept, dan… 

 
 
 

Zeg jij: “Dat boek wil ik ook 
lezen!” 

 

 
Als iemand zegt: “Dat boek wil ik ook 

lezen!”, dan… 
 
 

Pak jij pen en papier en vraagt: 
“Wat is de titel? Dan schrijf ik 

die even op papier”. 
 

 
Als iemand zegt: “Wat is de titel? Dan 
schrijf ik die even op papier”, dan… 

 
 

Loop jij naar die persoon en 
vraag je: “Zullen we vanmiddag 

dat boek halen in De Bieb?” 
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Als iemand vraagt of ze vanmiddag 

een boek gaan halen in De Bieb, dan… 
 
 

Laat jij een mooie foto of 
tekening uit je boek zien (of de 

kaft) en zeg je: “Kijk, dit is 
echt mooi”.  

 
Als iemand zegt: “Kijk, dit is echt 

mooi”, dan… 
 
 

Laat jij een grappige 
foto/tekening zien en zeg je: 
“Maar dit is super grappig!”. 

 
Als iemand zegt: “Maar dit is super 

grappig!”, dan… 
 
 
 

Loop jij naar het bord en teken 
je (snel)  het plaatje dat je net 

hebt gezien.  

 
Als iemand een foto/tekening uit een 

boek natekent op het bord, dan… 
 
 
 

Zeg jij: “Dat heb je goed 
nagetekend!” 

 
Als iemand zegt: “Dat heb je goed 

nagetekend”, dan… 
 
 

Zeg jij: “Je moet illustrator 
worden”. 

 

 
Als iemand zegt: “Je moet illustrator 

worden”, dan… 
 
 

Zeg jij: “Liever auteur” 

 
Als iemand zegt: “Liever auteur”, 

dan… 
 
 

Zeg jij: “Mijn lievelingsauteur 
is…. (noem je 

lievelingsschrijver)”.  

 
Als iemand zijn/haar lievelingsauteur 

(schrijver) noemt, dan… 
 
 

Loop je naar het bord schrijf je 
eigen lievelingsschrijver  

(auteur) op. 
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Als iemand op het bord de naam van 

een schrijver opschrijft, dan… 
 

 
Zeg jij: “Ik lees het liefst: ….. 

(kies uit: tijdschriften 
/stripboeken/leesboeken/  

informatieboeken/prentenboeken/etc). 

 
Als iemand zegt: “Ik lees het liefst ….. 
(tijdschriften/stripboeken/leesboeken/ 
informatieboeken/prentenboeken/etc)“, 

dan… 
 

Zeg jij: “Ik kijk altijd naar de 
pictogrammen op een boek”. 

 
Als iemand zegt: “Ik kijk altijd naar de 

pictogrammen op een boek”, dan… 
 
 

Teken jij op het bord een 
pictogram…  

(Kies uit: spook/ toveren/kompas/ 
paard/dierenpoot/smiley/etc) 

 
Als er iemand op het bord een 

pictogram tekent, dan… 
 
 

Zeg jij: “Super handig, die 
pictogrammen”. 

 
Als iemand zegt: “Super handig, die 

pictogrammen”, dan… 
 
 

Zeg jij: “Het liefst lees ik 
in/op/onder/etc… (noem waar 

je het liefste leest)”.  

 
Als iemand zegt: “Het liefst lees ik 

in/op/onder/etc… (waar die het liefste 
leest)”. dan.. 

 
 

Duik je onder de tafel en roep je 
daar: “Ik onder de tafel!” 

 
Als iemand onder de tafel zit en zegt: 

“Ik onder de tafel”, dan… 
 
 

Roep jij: “Sssssssssssssst! Laat 
mij nu lezen!” 

 
Als iemand roept: “Sssssssssssst! Laat 

mij nu lezen!”, dan… 
 
 

Zeg jij: “Ja, pak allemaal je 
boek. We gaan eindelijk 

allemaal lezen.”  
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