STIEKEM LEZEN!

Kees en Joran zitten in de klas. Maar ze vinden de les
van de leerkracht supersaai! Of het nou over rekenen,
taal of geschiedenis gaat, het weet de BiebBoys niet
te boeien. Om de les leuker te maken gaan Kees en
Joran op allerlei manieren proberen stiekem een boek
te lezen wat past bij de les die ze krijgen. Maar dan
worden ze betrapt…
In deze les staan informatieboeken centraal. De leerlingen
en leerkracht ontdekken dat je bij elk vak een informatieboek kunt gebruiken. Wat voor weetjes komen ze tegen, en
waar willen de leerlingen meer over weten? Die verzamelen
ze in de BiebBoyBox.
Voorbereiding:
Let op! Bij deze les hoort een voorbereiding vooraf. Zorg
ervoor dat je ongeveer 30 informatieboeken in de klas
haalt. Ze kunnen overal over gaan, of misschien wil je
boeken gebruiken rondom een thema waar jullie mee
bezig zijn.
Je kunt de boeken kiezen die jullie op school al hebben,
van te voren reserveren of uit de dBos of de bibliotheek
halen.
Zie bijgevoegde Boekenlijst voor inspiratie.
Print alvast het BiebBoybox etiket uit en plak deze op een
lege pot of doos.
Je kunt er ook voor kiezen de aflevering eerst samen te
kijken en dan samen met de kinderen boeken verzamelen
om de les over twee weken te verdelen.
Introductie 15 min.
Je introduceert de les door de aflevering van de BiebBoys te bekijken.  
Stel de volgende vragen:
• Waar ging de aflevering over?
• Wie leest er zelf wel eens een informatieboek?
• Wat maakt informatieboeken leuk?
• Bij welke vakken zouden we meer met informatieboeken kunnen doen vinden jullie?
Kern 30 min. (differentieer naar niveau)
Opdracht: Infoboeken Carrousel
Vertel de leerlingen dat je heel veel uit informatieboeken kunt leren en dat er heel veel verschillende soorten
informatieboeken zijn. Zij gaan er een paar ontdekken in
de volgende opdracht.
Stap 1: Deel aan elke leerling een informatieboek uit en
geef elke leerling een BBfactsheet.
Stap 2: Geef de volgende instructie:
• Sla straks een pagina open van je informatieve boek.
• Lees een stukje tekst en bekijk de plaatjes van alleen die
pagina die open ligt.
• Schrijf op het BBfactsheet op: De boektitel, Wat wist je
al, Wat is nieuw, waar zou je meer over willen weten?
Stap 3: Laat de leerlingen uitwisselen in tweetallen: Welk
boek heb je? Wat wist je al, wat is nieuw? Waar zou je
meer over willen weten?

Voor wie: Groep 5 t/m 8
Duur: +- 50 min
Benodigdheden: digibord, PowerPoint, aflevering
BiebBoys en +/- 30 informatie boeken*

Voorbereiding: Print 1x het BiebBoybox etiket en

print voor elke leerling een BBFactsheet.

Stap 4: Laat de boeken nogmaals doorschuiven en herhaal stap 2 en 3 nog een keer.
Stap 5: Laat de briefjes opvouwen en verzamel ze in de
BiebBoyBox.
Afsluiting 5 min. (Nabespreken)
Bespreek de les klassikaal na met behulp van de
volgende vragen:
• Welk informatieboek wat je hebt gezien lijkt je interessant om te lezen? Waarom? Laat leerlingen het boek
omhoog houden.
• Welke van deze boeken zouden we bij welk vak kunnen
gebruiken?
Jullie kunnen elke dag een weetje uit de BiebBoybox trekken en kort de vragen voorlezen.
Wie weet kunnen jullie het antwoord samen opzoeken op
internet of in een boek.
* Mocht het niet lukken om 30 boeken te verzamelen, kun
je de opdracht ook per tweetal uit laten voeren met de
helft van de boeken.
Of, als dat niet lukt, kun je de opdracht ook digitaal laten
doen, door ze op Willem Wever een weetje te laten onderzoeken.

VERVOLG
De BiebBoys voor thuis!
Is jouw les soms ook zo super-mega-chabaam-saai?
De BiebBoys hebben daar een leuk trucje voor gevonden:
Stiekem lezen!
Scan de QR code, speel het spel en kom er achter welk
informatie boek jij stiekem kan lezen tijdens een saaie les.
Maak een foto dat je stiekem leest en deel deze met ons
op Instagram @debiebboys.

Leerdoelen
• De lln. verdiepen zich in informatieboeken.
• De lln. zoomen in op 1 onderwerp en gaan na wat
ze al kennen en wat ze zouden willen leren.
• De lln. verzamelen feitjes.
• De lln. denken mee met de leerkracht over hoe boeken kunnen bijdragen aan de les.
Deze les sluit aan bij kerndoelen:
2, 4, 6, en 9
Wij zijn te vinden op Instagram en TikTok:
@debiebboys.

BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid.
De Grote BiebBoys Zomerchallenge wordt mede mogelijk gemaakt door het netwerk
van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheeknetwerk, in samenwerking met
Rijnbrink.

