
Boekpromotie – Wie van de drie 
 
Groep 4 t/m 8 
 
Leerdoelen: 
• Boekpromotie 
 
Extra: werkblad
 

Introductie 
Kies drie verschillende boeken uit. 
Dit mogen informatieve boeken zijn, 
dichtbundels, stripboeken en 
leesboeken. Pak de boeken in. 
Handig is om dit te doen met een 
rekbare boekenkaft, die kan 
hergebruikt worden. Print het 
werkblad uit en geef elke leerling een 
strookje.  
 
Instructie 
Bekijk samen met de kinderen het 
werkblad. Leg uit dat je drie boeken 
bij je hebt. Je gaat punt voor punt 
(zie werkblad) langs elk boek. De 
leerlingen zetten een kruisje bij het 
boek dat zij het leukst vinden. Ze 
mogen punten verdelen, met 3 
punten voor het leukste boek. 
 
Verwerking 
Lees de 1e zin van elk boek. De 
leerlingen kunnen dan aankruisen 
welk boek ze aan de hand hiervan 
willen lezen. Ga dan door met het 
voorlezen van de achterkant van het 
boek. Ook de leerlingen weer laten 
aankruisen of punten laten verdelen.  
Vertel de titels, laat de voorkant 
zien, de binnenkant, lees een 
spannend/grappig/mooi stukje 
voor. Maak het niet te lang. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tot slot kan je nog zelf een 
toelichting geven over het boek, 
zoals het pictogram of waarom je het 
zelf een aanrader vindt. Misschien 
heeft een andere leerling het al 
gelezen en kan er ook iets over 
vertellen. De laatste kruisjes en/of 
punten worden verdeeld.  
 
Als de leerlingen alles hebben 
gescoord kan je ze laten vertellen 
welk boek ze graag willen lezen en 
waarom. Klopt het met de punten 
verdeling? De boeken worden dan 
uitgedeeld aan de leerlingen.   
 
Tip 
Battle van de leerkrachten: 
Laat drie leerkrachten een filmpje 
opnemen waarin ze hun 
lievelingsboek stapsgewijs 
aanprijzen. Succes gegarandeerd! En 
ieder jaar weer inzetbaar.  
 
Thema 
Denk ook aan boeken die binnen 1 
thema vallen, bijvoorbeeld de 
Tweede Wereldoorlog met de 
volgende titels:  
  

• Naar het noorden – Koos 
Meinderts 

• Kinderen met een ster –
Martine Letterie 

• Het Achterhuis – Anne Frank – 
in stripversie de bewerking 
van Ari Folman en David 
Polonsky

 
 


