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Een ander boek over lezen en schrijven
van Li Lefébure bij Clavis

Lees, verwonder en … schrijf!

Een schat aan leesinspiratie



beeld. Lees waar je kind of leerling bij is. Jij kunt ervoor zorgen 
dat lezen een gewoonte wordt. Ga je als ouder met je kind 
naar de tandarts, neem dan in plaats van je mobiele tele-
foon of tablet een boek mee. Zorg dat in je hele huis, van de 
woonkamer tot het toilet en de slaapkamer, boeken liggen. 
Geef je leerlingen als juf/meester de ruimte om, als er wat 
tijd over is, in boeken te lezen. Alles wat ze leuk vinden. Van 
moppenboeken tot weetjesboeken. Want hoe meer ze lezen 
wat ze leuk vinden, hoe sneller hun leesprestaties groeien. En 
daarmee ook hun honger naar andere boeken. En zorg dat ze 
samen met een ‘maatje’ kunnen lezen. Organiseer eens een 
dag ‘toneellezen’. Maak veelvuldig gebruik van de expertise 
van een leesconsulent. De kracht van de leesconsulent zit 
vooral in zijn of haar kennis en in het adviseren van het team. 
Hebben jullie geen leesconsulent op school? Vraag eens naar 
de mogelijkheden bij de bibliotheek of de gemeente.

Ten slotte gaan we ook zelf een boek maken. Dat kan een 
boek vol verhalen zijn, maar ook een weetjes- of moppenboek, 
een dichtbundel of klassenboek.

Heel veel leesplezier!

Liefs,

Li

ps In de meeste gevallen kun je juf of meester vervangen door 
mama of papa. Bij verschillende opdrachten zie je het icoontje 
L O ! voor leerkracht en L O ! voor ouders.

pps Er is misschien geen boek voor iedereen, maar er is wel 
voor iedereen een boek.

Dit boek is géén lees- of taalmethode. Met dit boek wil ik lees-
plezier toegankelijk maken. Ik wil laten zien hoe zowel ouders 
als leerkrachten kinderen kunnen helpen met boeken vinden 
die bij hen passen, waar ze plezier aan beleven. Ook wil ik 
handvatten aanreiken waarmee je kinderen kunt motiveren om 
te lezen. Want, en dit is belangrijk, leesmotivatie of leesplezier 
heeft een sterke impact op leesprestaties, en omgekeerd. 
Het is dus heel wenselijk dat lezen zowel thuis als in de klas 
gestimuleerd wordt. Ik bied in dit boek ook een aantal leuke 
lessen aan die voor leesplezier zorgen en daardoor ook de 
leesprestaties ten goede komen.

Als kinderboekenschrijver, Schoolschrijver en gastdocent crea-
tief schrijven ben ik nauw betrokken bij taalplezier. Kinderen 
voorzien van lees- en schrijfplezier is een missie die in mijn 
bloed zit.

Om te beginnen wil ik benadrukken hoe belangrijk het is om 
een goede taalomgeving voor kinderen te creëren. Kinderen 
die hun thuis en hun klas als een fijne, warme plek ervaren, 
durven zich te uiten. En als ouder of leerkracht stimuleer jij daar 
het taalniveau van kinderen mee. En een goede taalomgeving 
creëer je door te praten, te luisteren en te lezen. Maar ook 
met schrijven en presenteren.

Ik ga het ook hebben over leesplezier bij opdrachten in de 
klas. Je kunt je leerlingen heel inspirerende opdrachten geven, 
waar ze eerst over moeten filosoferen en dan onderzoek naar 
moeten doen. Individueel, maar ook in groepen. Interactie en 
zelfstandig onderzoeken zijn belangrijk. Daarbij gebruiken 
de leerlingen boeken, het internet of een ander medium. En 
daarna mogen ze presenteren. Dat is taalonderwijs op zijn 
best! Begrijpend leesplezier in de klas.

Leesplezier is belangrijk. En wanneer heb je plezier in lezen? 
Dat is makkelijk, zul je denken: als je een boek leest dat je leuk 
vindt. Maar er zijn heel veel kinderen die helemaal niet weten 
wat ze leuk vinden. Wat de een boeiend vindt, hoeft de ander 
nog niet interessant te vinden, want smaken verschillen nu 
eenmaal. Dat is zo met eten (mijn oudste zoon lust bananen, 
appels, peren en druiven, maar mijn jongste heeft veel liever 
frambozen, blauwe bessen, bramen en kaki), met kleren (de 
oudste draagt het liefst een jeans en een hoody en maakt het 
af met een paar basketbalschoenen, terwijl jongste het liefst 
een joggingbroek met een colbert en gympen combineert) en 
dus ook met boeken (de oudste leest weetjesboeken, boeken 
over mythologie en de Harry Potterboeken, terwijl jongste de 
boeken van Dogman en moppenboeken verslindt en span-
nende avonturenverhalen leest).

Persoonlijk denk ik dat veel kinderen nog niet goed weten wat 
hun smaak is. Natuurlijk kennen ze de populaire boeken en de 
boeken die de meester of juf voorleest. Vaak zijn dat graphic 
novels of de (wat dikkere) leesboeken van populaire schrijvers. 
Maar er zijn zo veel mooie boeken die de moeite waard zijn. 
Weetjes- en moppenboeken, prenten- en zoekboeken, boeken 
over games, auto’s, dino’s, de aarde, fotografie, bijzondere 
dieren en nog veel meer. Boeken waarin je raadsels moet 
oplossen. Dichtbundels. Kookboeken. Hobbyboeken.

In dit boek wil ik jullie handreikingen bieden, zodat jullie je 
kinderen/leerlingen kunnen helpen hun smaak te ontwikkelen. 
We gaan aan boekpromotie doen en leerlingen een groot scala 
aan boeken laten ontdekken. We gaan het ook hebben over 
een fijne leesomgeving en over leesplezieropdrachten.

En vergeet niet: zien lezen doet lezen. Geef het goede voor-
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