
BOEKEN KIEZEN - VOOR DE LERAAR 

DOELEN TAALTAAK

Lezen - voor informatie en argumentatie (A2) 
De leerling kan specifieke informatie vinden in praktische, concrete, voorspelbare teksten
(bijvoorbeeld website museum of attractie), mits deze in eenvoudige taal zijn geschreven.

Gesprekken voeren - informele discussie (A2) 
De leerling kan meningen op beperkte wijze uitdrukken.

Spreken - monoloog: een pleidooi houden (A2)
De leerlingen kunnen samen hun mening in eenvoudige bewoordingen presenteren, mits de
luisteraars geduldig zijn.

OPBOUW

Om de taaltaak zo leerzaam en motiverend mogelijk te maken, bestaat deze taaltaak uit
verschillende fases. Hieronder vind je suggesties om deze fases vorm te geven.  

A. Introductie van het onderwerp

Om de Nederlandstalige cultuur beter te leren kennen en om de taalvaardigheid van de
leerlingen te ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerlingen ook metNederlandse boeken en
teksten in contact komen. Een idee is om voor de mediatheek van de school of in de klas een
verzameling boeken aan te schaffen. 

Presenteer ter introductie een aantal boeken, bijvoorbeeld uit uw eigen collectie of uit de
bibliotheek. Bespreek met de leerlingen wat ze (op het eerste gezicht) van de boeken vinden. 
Bespreek samen wat hun favoriete boeken zijn.

B. Voorkennis activeren 
 
Laat de leerlingen woorden kiezen uit de woordwolk. Ze maken individueel 5 zinnen over
boeken. Daarna vergelijken ze per tweetal de tekst die ze hebben geschreven. 

Bespreek klassikaal welke woorden nog moeilijk zijn en verzin er samen relevante zinnen bij. 

C. Voorbereidende taak

Laat de leerlingen verschillende webpagina's bekijken met links naar boeken of breng zelf een
aantal geleende boeken mee die de leerlingen kunnen bekijken (zorg voor minimaal een 20-tal
titels). De leerlingen bekijken de boeken in tweetallen. Daarna kiezen ze samen 3 boeken die
ze graag in de klassenbieb zouden willen hebben. Ze beantwoorden de vragen over de 3
boeken.  
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Focus op het product, het proces en de doelen.
Geef constructieve en concrete feedback.

D. Receptieve en productieve opdrachten

Hieronder vind je enkele opdrachten kun je gebruiken om woordenschat en grammatica die
nodig zijn bij de taaltaak, extra te oefenen.

1. Dit of dat?
Knip de woordkaarten uit. Leg alle kaartjes omgedraaid op tafel. Leerling A neemt twee
kaartjes: Wat wil hij of zij liever? 

 

2. Wie krijgt welk boek?
Met deze leesactiviteit kunnen de leerlingen een keuze maken voor anderen.  

E. Eindtaak

De leerlingen kiezen samen hun favoriete boek. Ze presenteren het boek aan de klas door
middel van een poster. 
Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor het voicebericht.
Leg daarbij de nadruk op inhoud en vorm. 
Laat de leerlingen ook eigen criteria of aandachtspunten beschrijven. 

F. Feedback

Geef feedback op basis van de besproken criteria of laat leerlingen elkaar feedback geven. 
 

G. Reflectie

De leerlingen vullen per groepje een reflectieformulier of exit-ticket in. 
Bespreek samen het verloop van de taak en de gebruikte strategieën. Wat hebben de
leerlingen geleerd? Wat zouden ze een volgende keer anders doen? 

Je kunt deze werkvorm ook klassikaal doen. De leerlingen gaan dan aan de kant staan van

het kaartje dat hun voorkeur heeft.  

Je kunt met de klas stemmen over voorgestelde boeken. De meest gekozen boeken

kunnen dan echt worden aangeschaft.  

https://drive.google.com/file/d/1cMlfHMNqAocccSRasMCozlUvlD6LLl-w/view?usp=sharing


    Maak een poster van jullie favoriete boek.
Schrijf de titel van het boek, de naam van de auteur en de uitgeverij. 
Maak een mooie tekening over het boek. 
Laat zien waar het boek over gaat. 
Geef informatie over de schrijver. 

TAAK: KIES EEN BOEK VOOR DE KLASSENBIBLIOTHEEK. 

STAPPEN

1. Bekijk de verschillende boeken. Schrijf de informatie over de boeken op.  

2. Kies samen met een klasgenoot 1 boek voor de klassenbibliotheek.

4. Zoek informatie over de schrijver. 

3. Maak een mooie poster over het boek. 
    Hiervoor kun je een van de volgende programma's gebruiken:
    https://www.canva.com
    https://nl.postermywall.com  
    
    of ... kies zelf een manier om de mooiste poster te maken.
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SITUATIE 

Je leraar/lerares Nederlands wil nieuwe boeken kiezen voor de klas. 
Die boeken kunnen jullie in de les Nederlands gebruiken.
Jullie mogen helpen om de boeken te kiezen voor de klassenbibliotheek. 

https://www.canva.com/
https://nl.postermywall.com/
https://nl.postermywall.com/
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Bekijk de verschillende boeken. 
Kies 3 leuke boeken. Geef antwoord op de vragen:

Boek 1

Boek 2 

Wie heeft het boek geschreven?

Wat voor soort boek is het?

Wie is de hoofdpersoon? 
Wie zijn de hoofdpersonen? 

Waar speelt het zich af?

Wanneer speelt het zich af? 

Hoe vind je het boek? 

Wie heeft het boek geschreven?

Wat voor soort boek is het?

Wie is de hoofdpersoon? 
Wie zijn de hoofdpersonen? 

Waar speelt het zich af?

Wanneer speelt het zich af? 

Hoe vind je het boek? 



Wat is jullie favoriete boek? 

Waarom?

Wie heeft het boek geschreven?

Wat voor soort boek is het?

Wie is de hoofdpersoon? 
Wie zijn de hoofdpersonen? 

Waar speelt het zich af?

Wanneer speelt het zich af? 

Hoe vind je het boek? 
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Boek 3 



BOEKEN KIEZEN - WOORDWOLK

Maak 5 zinnen. Gebruik de woorden uit het "boek" hierboven.

Welke woorden ken je nog niet? Schrijf de woorden en schrijf de betekenis erachter.  
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het leesboek het stripboek het kookboek

het informatieboek de reisgids de atlas

het woordenboek het puzzelboek de dichtbundel

de illustrator de schrijver de bibliotheek



dun
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dik fantastisch

moeilijk spannend romantisch

grappig interessant saai

verrassend droevig herkenbaar

moppenbo
ek



1 Anne, de moeder, wil graag op vakantie naar verre landen. Welk boek koop je voor haar?

2 Jan, de zoon van 14, verzamelt strips. Welk boek koop je voor hem?

3 Marie, de dochter van 10, houdt van knippen en plakken. Welk boek koop je voor haar?

4 Mark, de zoon van 16, speelt graag met woorden. Welk boek koop je voor hem?

5 Pascal, de vader, bakt graag taarten en koekjes. Welk boek koop je voor hem?

6 En jij.... Welk boek wil je voor jezelf kopen?

BOEKEN KIEZEN - WIE KRIJGT WELK BOEK?

Je hebt een week bij een Vlaamse familie gelogeerd.
Je wil ze graag bedanken voor hun gastvrijheid. 
Je gaat voor ieder een boek kopen. Kijk naar de boeken en lees de zinnen.
Welke boeken koop je voor ieder?  

A B C

D E F

G H I


