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Lezen in de vakantie
Leesbingo, leeslijstje maken en vakantieboekentips

Onderwerp: Leesbevordering  |  Werkvorm: klassikaal, groepjes

Wat hebt u nodig?

• werkblad leesbingo

• werkbladen vakantie-leeslijstje

• werkbladen boekentips

Leesbingo

Met leesbingo moedigt u de kinderen aan om tijdens de vakantie te lezen. Door de verschillende 

uitdagingen op de bingokaart, wordt het veel leuker om een boek te pakken. Natuurlijk mogen ze 

op school al starten. Geef de kaart daarna mee naar huis voor in de vakantieperiode. Lukt het om 

een rijtje of zelfs de hele kaart vol te krijgen?

Vakantie-leeslijstje

In de tweede activiteit maken de kinderen een leeslijstje voor elkaar. Eerst interviewen ze elkaar 

in tweetallen over hun wensen en voorkeuren, daarna maken ze een lijst met boekentips voor 

elkaar op het werkblad. 

Boekentips

In de boekentips ten slotte, vindt u per twee jaargroepen vijf verrassende boeken om tijdens de 

vakantie te lezen. Geef de lijstjes mee naar huis, er is voor elk wat wils!
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Leesbingo

Lukt het jou om na de vakantie een rijtje of zelfs de hele kaart vol te hebben?

een grappig boek een boek over 

dieren

een boek met 

een foto op de 

voorkant

 een stom boek

een tijdschrift een boek 

dat een prijs 

gewonnen heeft

een luisterboek een boek dat 

ik al een keer 

gelezen heb

een boek met 

een gekke titel

een boek dat 

vertaald is uit 

een andere taal

een boek uit een 

serie

een informatief 

boek

LEESBINGO
Dit heb ik gelezen ➜
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Vakantie-leeslijstje maken

Interview 

Maak tweetallen en interview elkaar. Stel de volgende vragen en schrijf de antwoorden er heel 

kort bij. Je mag er natuurlijk altijd zelf vragen bij verzinnen. Probeer erachter te komen van welk 

soort boeken de ander houdt, zodat je hem of haar straks goede boekentips kunt geven.

INTERVIEW

1 Wat is je lievelingsboek? Waarom?

2 Wat is het stomste boek dat je ooit gelezen hebt? Waarom?

3  Van wat voor soort boeken hou jij het meest? Van boeken waarin een verhaal 

verteld wordt? Van informatieve boeken? Van boeken met gedichten? Van strips?

4  Hou jij van boeken die zich in het heden afspelen, in het verleden of in de 

toekomst? Of maakt het niet uit?

5  Van wat voor soort boeken hou jij het meest? Kies uit griezelige, spannende, 

grappige of informatieve boeken. Of omschrijf zelf van welk soort boeken je het 

meest houdt.

6 Zijn er boekenseries waarvan je al (bijna) alle delen hebt gelezen? Zo ja, welke?

7 Als jij een schrijver was, waar zou jou boek dan over gaan?
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Boeken zoeken

Ga nu op zoek naar vijf boeken die passen bij de wensen van je klasgenoot. Misschien weet 

je zelf al een paar boeken waarvan je denkt ‘die vindt hij of zij vast leuk’. Je kunt natuurlijk ook 

zoeken in de schoolbibliotheek of op internet. Dit is een handige site, je kunt er boeken zoeken op 

onderwerp: www.kinderboekenplein.nl. 

Kijk ook even terug naar vraag 6: zet geen boeken op de lijst die je klasgenoot al gelezen heeft.

Lijstje maken

Gevonden? Schrijf de boeken dan in het lijstje op het werkblad. Zet er kort bij waarover het boek 

gaat.
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titel schrijver het gaat over

Boekenlijst voor: 
Van: 
Deze vijf boeken zou je tijdens de vakantie kunnen lezen. 

Ik denk dat je ze leuk vindt!
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Boekentips voor in de vakantie, groep 4

Kapitein Kees door Anke Kranendonk
Lemniscaat
isbn 9789047706717

Kees heeft voor zijn zwemdiploma een bootje gekregen, met een elektrisch motortje eraan. Hij besluit om de grote 
rivier over te steken en een kijkje te nemen aan de andere kant. Daar raakt hij niet alleen betoverd door het meisje 
met de mooiste haren van de wereld, hij ontmoet er ook mevrouw Kooistra, een oude dame die een beetje in de 
war is. Dus laadt Kees ook haar in de boot. Wat hij niet weet, is dat inmiddels iedereen op zoek is, naar hem én 
naar mevrouw Kooistra.

Vos en Haas - De club van wij door Sylvia Vanden Heede
Lannoo
isbn 9789401433396

Pluim sticht een kransje. Een dameskransje! Haas mag erbij. En Ping Wing ook. Ze eten cake en praten over 
damesdingen. Vos wil ook cake, maar hij mag niet bij het kransje want hij is geen dame. En Uil ook niet.  
'Dan stichten we zelf wel een kransje', zegt Uil. 'Een herenkransje. En dan eten we de hele tijd cake!'  
Het is een prima idee van Uil. Maar wie mag erbij? En wie wil erbij?

Aan de andere kant van de heuvels van Horus door Dr. Seuss
Gottmer
isbn 9789025761417

De held van dit boek leidt een fijn en zorgeloos leventje. Maar dan – o horror – stoot hij zijn teen! Als de problemen 
zich blijven opstapelen, besluit hij dat het tijd wordt voor een beter leven. Hij pakt zijn biezen en zet koers naar 
Plutopia, want:
Daar heb je geen sores, daar heb je geen zorgen.
Het gras is er groen en de lucht is er blauw.
Ga mee, als we doorrijden zijn we er morgen.
Ga mee naar Plutopia, echt iets voor jou!
Onderweg leert hij een wijze les: voor problemen moet je niet wegrennen - je kunt ze maar beter het hoofd bieden.

Het karavaantje van alleen door Linda van Mieghem
Clavis 
isbn 9789044826364

ls het weeshuis van moeder Mona dicht moet, belandt Bo met haar koffertje op straat. Diezelfde dag vertrekt ook 
Sok de sokkopvogel voorgoed uit het huis van zijn oude baasje. Algauw komen Bo en Sok elkaar tegen. Omdat ze 
allebei geen thuis meer hebben, besluiten ze samen op pad te gaan. Onderweg ontmoeten ze enkele ongewone en 
eenzame dieren. Bo gunt iedereen een plekje in hun vreemde stoet: het karavaantje van alleen. 

Sem en Eva in actie door Evelien van Dort
Callenbach
isbn 9789026621246

Sem en Eva verzorgen het huisdier van buurvrouw Kroost die in het ziekenhuis ligt. Skrubbi is niet zomaar een 
huisdier: het is een varkentje. Samen beleven ze leuke avonturen. 'Sem en Eva in actie' van Evelien van Dort is 
het eerste deel uit de serie over Sem en Eva. Moeilijke woorden worden in het boek uitgelegd en er staan ook 
interessante weetjes in. 
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Boekentips voor in de vakantie, groep 5-6

Tante Troela door David Walliams
Clavis Uitgeverij
isbn 9789044824070

De twaalfjarige Stella Saxby is de enige erfgename van Saxby Hall, het enorme landhuis dat al eeuwenlang de 
trots van de familie is. Maar haar tante Troela en haar gigantische uil zetten alles op alles om het huis van haar 
af te pakken. Gelukkig heeft Stella een geheim – en een beetje eng – wapen achter de hand. Een hevige strijd 
barst los...

Mosselvogel door Jeanet Kingma
Clavis Uitgeverij
isbn 9789044827057

Riska is nieuw op de camping en heeft nog geen vrienden. Best lastig als je verlegen bent. Maar dan komt ze Sjoerd 
tegen. Ze ruilt haar haaientand tegen zijn mossel. Dat lijkt een slechte ruil, totdat de schelp opengaat...

Rover gezocht door Udo Weight
Lemniscaat
9789047706182

In het rijk van koning Ignaz, dat bestaat uit één enkel eiland, leidt iedereen een heel tevreden bestaan. Iedereen, 
behalve wachtmeester Ravenhorst. Hij heeft al jaren niks te doen omdat er geen rovers op het eiland zijn. En daar 
is hij nu ziek van geworden. Finn, de stalknecht, verzamelt al zijn moed en gaat met gevaar voor eigen leven op 
zoek naar een rover. Op zijn tocht komt Finn draken tegen, tovenaars en goudlibellen. Maar rovers...?

Keverjongen door M.G. Leonard
Queriodo Kinderboek
isbn 9789045119045

De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het 
natuurhistorisch museum waar hij werkt. Darkus gaan op onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke 
tegenstander had. Een vijand waar Darkus in zijn eentje nooit tegenop aan...

Niemand houdt Don Carlo tegen door Oliver Scherz
Holland BV Uitgeversmaatschappij
isbn 9789025113247

Carlo is elf en gaat alleen op reis naar Palermo in Italië. Hij wil zijn vader opzoeken, die vijf maanden geleden 
vertrok. Zonder kaartje zo ver reizen is niet makkelijk. In Rome wordt bovendien al Carlo´s geld gestolen, en dan 
wordt het nog minder makkelijk. Zou het hem lukken om zijn vaders huis te bereiken? Maar wat als hij niet thuis is? 
En wat als zijn moeder voor die tijd ontdekt dat hij niet bij een vriendje logeert?
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Boekentips voor in de vakantie, groep 7-8

Gips door Anna Woltz
Querido Kinderboek
isbn 9789045117829

Fitz is woedend. Haar ouders zijn net uit elkaar en het liefst zou ze helemaal niet bestaan. Maar dan raakt haar 
zusje gewond. In het ziekenhuis ontmoet Fitz een geheimzinnige jongen van vijftien en voordat ze het weet verzint 
ze een romantisch plan voor een verpleegster, steelt ze gips en wordt ze zelf verliefd...

Hap! door Carl Hiaasen
Lemniscaat
isbn 9789047705512

Mickey Cray, de vader van Wahoo, heeft allemaal exotische dieren. Ze worden gebruikt voor natuurprogramma’s op 
tv.  Als hij wordt ingehuurd door het survivalprogramma van de beroemde Derek Badger, gaat Wahoo met hem mee. 
Maar Derek Badger blijkt een arrogante presentator te zijn, die helemaal niks van de wildernis snapt. Alles gaat mis: 
hij springt per ongeluk boven op een krokodil, wordt aangevallen door een waterslang en wordt in zijn tong gebeten 
door een vleermuis. Gelukkig zijn Mickey en Wahoo steeds in de buurt om hem te redden. Totdat Derek Badger 
ineens in de wildernis verdwijnt en ze hem moeten gaan zoeken...

Haaieneiland door Rob Ruggenberg
Querido Kinderboek
isbn 9789045118758

Dit spannende boek speelt zich af in 1722. Roemer is matroos op een van de drie schepen die op ontdekkingsreis 
zijn in de Stille Zuidzee. Het leven aan boord is zwaar en als een van de schepen op een klif loopt, grijpt Roemer 
zijn kans en loopt weg. Met vier anderen blijft hij achter op een klein koraaleiland. Het lijkt een paradijs, maar is 
het dat ook echt?

De Grijze Jager - De vroege jaren 1 - Het toernooi van Gorlan door John Flanagan
Gottmer 
isbn 9789025760960

Dit is een bijzonder allereerste deel van de serie ‘De Grijze Jager’ en het gaat over de tijd dat Halt en Crowley, 
de beroemdste Grijze Jagers, zelf nog jong waren. Net als de andere delen van de Grijze Jager is dit een boek vol 
spanning en avontuur.

Hoe ik mijn opa vond en alles anders werd door Gertrud Jetten
Kluitman
isbn 9789020624755

Het leven van Isa staat plotseling op z'n kop. Alles waar ze van houdt, lijkt ze zomaar opeens kwijt te raken: de 
gezellige boerderij van haar oma, de paarden waar Isa zo gek op is, en Omi zelf, op wie ze altijd kon rekenen. Isa 
wil het liefst troost zoeken bij Randalin, haar lievelingspaard. Maar ook die lijkt haar te worden afgenomen. Voor 
Isa goed en wel beseft wat er gebeurt, reist ze met haar oma door het wilde, ongerepte IJsland, op zoek naar een 
geheim uit oma's verleden. Maar is haar oma nog wel in staat om een dergelijke reis te maken? Zullen ze vinden 
wat ze zoeken? En hoe zal Isa's leven eruitzien als ze thuiskomen?


