
Boekpromotie 
The Voice of Books 
Groep 3 t/m 8 
 
Leerdoel: boekpromotie en leesplezier 
 
 

Deze manier van boekpromotie kan voor of na elke leesles gedaan worden  en 
kost maximaal 15 minuten met drie boeken. Met deze boekpromotie kan je een 
of meerdere boeken promoten. Doe het zelf of laat het je leerlingen doen.  
 
Introductie 
Voor de eerste keer Voice in de klas 
leg je als leerkracht de boekpromotie  
uit. Vraag aan de leerlingen wie ‘The 
Voice of Holland’ kent. De meeste 
leerlingen kennen het, laat anders 
een kort filmpje zien via YouTube. 
Vertel daarna dat je niet als zanger 
voor de groep staat, maar met een 
boek. De hele klas is de jury en zit 
met zijn/haar lichaam omgedraaid op 
zijn/haar stoel. De persoon die 
‘auditie’ doet vertelt iets over het 
boek. Als de jury het een leuk boek 
lijkt, mag deze zich stil omdraaien. 
Op het einde van de ‘auditie’ mogen 
drie omgedraaide leerlingen vertellen 
waarom ze het  boek heel graag 
willen lezen. Daaruit kiest de 
auditant een persoon die het boek 
mag lezen.  
 
Auditie 
Laat de auditant het boek 
voorbereiden. Het boek kan vooraf 
ingepakt worden, zodat het sowieso 
een geheim is. De auditant kan een 
spannend/grappig/eng stuk kiezen 
om voor te lezen. Ook kan de 
auditant ervoor kiezen om de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schrijver te noemen, een stuk te 
vertellen over de inhoud of iets 
dergelijks. 
 
De auditie duurt niet langer dan twee 
minuten. Tussen door mag de jury 
omdraaien wanneer deze dat wilt. Na 
twee minuten kiest de leerkracht drie 
leerlingen die mogen bewijzen dat ze 
een geweldige lezer zullen zijn voor 
het boek. Er wordt een jurylid 
gekozen die het boek mag lezen.  
 
Promotie 
Punten die benoemd kunnen worden 
tijdens ‘The Voice of Books’:  

- Stukje voorlezen 
- 1e zin van het boek voorlezen 
- Achterflap voorlezen 
- Schrijver/illustrator benoemen 
- Titel benoemen 
- Stukje vertellen over het 

verhaal (incl. cliffhanger) 
- Aantal bladzijden 
- De hoofdpersonen beschrijven 
- Iets vertellen over de 

binnenkant (plaatjes, strips, 
bladspiegel) 

- Een weetje benoemen 
- Een plaatje/foto beschrijven 
- Emotie bij het lezen benoemen 
- Mening geven over het boek, 

waarom is het een aanrader 
en voor wie? 

 
 
 
 
 



- Liefhebbers van welke boeken 
zouden dit boek ook leuk 
vinden? 

- Aan wie zou je dit kunnen 
voorlezen en waarom (opa, de 
meester, je huisdier, etc)? 

- Hoe lang zijn de hoofdstukken 
en waarom is dat fijn? 

- Welke hoofdpersoon zou je 
zelf willen zijn en waarom? 

- Op welke plek speelt het zich 
af en wat vind je daarvan? 

 
Je ultieme doel is om zoveel mogelijk  
juryleden om te laten draaien dus 
verkoop het boek goed.  

Tips 
• Vertel zeker niet alles.  
• Wees origineel  
• Gebruik maar 1 of twee 

punten en breng het 
overtuigend 

• Gebruik niet alleen verhalende 
boeken, maar ook 
informatieve boeken, poëzie, 
strips, prentenboeken, etc.  

• Soms draait er niemand, dat is 
niet erg.  
 

 

 
 
 
 
 
 


