
Voor wie: Groep 5 t/m 8
Duur: 45 min.
Benodigdheden: digibord, PowerPoint, aflevering 
BiebBoys.
Voorbereiding: Bekijk de PowerPoint niet! Anders is  
de wedstrijd oneerlijk. 

Let op: Bekijk de PowerPoint niet vooraf! Hieronder lees je 
waarom.  

Joran heeft een verrassing voor Kees. Hij heeft een boeken-
sushi voorbereid terwijl ze lekker sushi gaan eten. Hoe tof 
is dat! Maar voor Kees zijn die boeken niks nieuws. En er 
ontstaat een strijd wie de grootste boekenkennis heeft. Dit 
vechten ze uit in de boekensushi-quiz.  
Wie wint de Boekensushi-cup? 
 
In deze les staan verschillende soorten boekintroducties 
centraal. Naast nieuwe toffe boeken komen er in de les 
werkvormen voorbij om boeken te promoten in de klas! Tij-
dens de les gaan de leerlingen de uitdaging aan en nemen 
ze het op tegen de juf of meester. 
Wie kent de meeste boeken? 
 
Introductie 15 min.
Je introduceert de les door de aflevering van de Bieb-
Boys te bekijken.   
Stel de volgende vragen:  
• Waar ging de aflevering over?  
• Hoe leer jij nieuwe boeken kennen? 
• Geef je wel eens een boekentip en hoe doe je dat?

Kern 20 min. 
De leerlingen gaan tijdens deze les de strijd aan met jou. 
Het is daarom belangrijk dat je de ppt. vooraf niet bekijkt.  
Bespreek met de klas dat jullie het tegen elkaar gaan 
opnemen, de meester/juf tegen de klas. Spreek af wat de 
tegenprestatie moet zijn voor de veliezer, denk aan trak-
teren of misschien wel een blubberdouche.  
Kies een leerling uit die onpartijdig de quiz gaat pre-
senteren en de score bij houd en laat hem/haar de ppt. 
bedienen en de opdrachten voorlezen.
Open de ppt. en start de Boekensushi Quiz! De quiz 
bestaat uit 5 rondes met in iedere ronde toffe boeken die 
aan bod komen. Iedere ronde wordt in de ppt. uitgelegd.  
Zie “Vervolg” voor een korte uitleg van 7 boekintroductie-
werkvormen waaronder de 5 die in de quiz voorkomen. 
 
De gene die de meeste boeken weet te raden wint de 
quiz! 
 
Tip: Reseveer na de les de boeken die in de quiz voorko-
men. In de ppt. linken de boeken naar de website van de 
bibliotheek waar je de boeken kan reserveren. 

BOEKENSUSHI!

Afsluiting 10 min. (Nabespreken)  
Aan het einde van de quiz is het duidelijk wie er gewon-
nen heeft en is het tijd voor de verliezer om de tegenpres-
tatie te leveren. 
Bespreek de les klassikaal na met behulp van de 
volgende vragen:
• Wat vond je van de les?
• Wat heb je geleerd?
• Welke boekintroductie zullen we vaker doen in de klas? 
 
Wijs de lln. op de thuisopdracht! Deze Thuisopdracht be-
staat uit een podcast aflevering van de BiebBoys waarin 
de lln thuis de boekensushiquiz gaan spelen. 
 

Leerdoelen
•  De lln. hebben aan het einde van de les kennis ge-
maakt met veel (nieuwe) boeken.
•  De lln. hebben aan het einde van de les kennis ge-
maakt met (nieuwe) boekintroductie werkvormen.

Deze les sluit aan bij kerndoelen: 
2, 3 en 9

Wij zijn te vinden op Instagram voor behind the 
scenes en te gekke tips en tricks:
@debiebboys.

De BiebBoys hebben nu een eigen YouTube Kanaal. 
Abonneer je nu! youtube.com/@debiebboys.

https://www.instagram.com/debiebboys/
http://www.youtube.com/channel/UC8acZy6dRgD4oBD7D-MyZlw?sub_confirmation=1


De BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 
De  BiebBoys wordt mede mogelijk gemaakt door: 
De Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Rijnbrink.    

VERVOLG
Verschillende werkvormen:
 
Boekensushi: 
Iedere leerling heeft een nieuw boek voor zich liggen. Op 
het signaal van de leerkracht krijgt iedereen 2 minuten 
om in het boek te bekijken. Bekijk de kaft, blader het boek 
door en lees de achterkant. De leerlingen beoordelen het 
boek door de menukaart te gebruiken. Ze schrijven de tiel 
van het boek op en omcirkelen het aantal sushi’s, 5 sushi’s 
voor een te gek boek en 1 sushi voor een boek dat je niet 
interesseerd.  Daarna worden alle boeken doorgegeven 
aan andere leerlingen tot dat de leerkracht een signal 
geeft, de boekensushi-lopendeband. 
Iedereen heeft nu weer een nieuw boek en bekijkt het 
opnieuw 2 minuten. Weer doorgeven, weer bekijken. Na 6 
minuten heeft iedereen kennisgemaakt met 3 boeken. 
 
Boekenhints: 
De leerkracht of een leerling beeld door middel van hints 
en gebaren de titel van een boek uit. De leerling die de 
boektitel geraden heeft krijgt het boek om te lezen of 
geeft het boek weg aan een leerling waarvan hij of zij 
denkt dat deze leerling het boek leuk zal vinden. 
 
Kaftje raden: 
Plak de titel van het boek af. Vervolgens bekijken de 
leerlingen de kaft van het boek grondig, bekijken ze de 
eventuele afbeeldingen in het boek en leest de leekracht 
de achterkant van het boek voor. Wat zou de titel zijn van 
het boek?

 
Titel puzzelen: 
Schrijf een aantal titels op, knip de woorden uit en hus-
sel deze door elkaar. Laat de leerlingen de verschillende 
woorden gebruiken om titels te maken.  

Boeken emoticons: 
Zoek een tof boek uit. De leerkracht of een leerling beeld 
door middel van emoticons de titel van een boek uit. 
Kunnen de anderen raden wat de titel is van het boek? 

Zin zoekt kaft: 
Zoek een aantal toffe boeken uit. Schrijf de eerste zin van 
de boeken op. Laat de verschillende boeken zien en lees 
in willekeurige volgorde een zin voor. Bij welk boek hoort 
de zin? 
 
Serie titels knallen: 
Zoek een aantal series uit. Introduceer kort de serie, 
waar gaat hij over en uit hoeveel delen bestaat de serie. 
Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk titels te noemen 
binnen de serie. Welk boek hebben ze nog niet gelezen? 
En voor wie is de serie echt een aanrader? 

De BiebBoys hebben een heuse Boekensushi quiz opgeno-
men! Nu kan je ook thuis de quiz spelen met je ouders.  Wie 
heeft de meeste boekenkennis bij jou thuis? Speel 4 rondes, 
in elke ronde zijn er vragen over nieuwe boeken maar ook 
over klassiekers. Weet jij jouw ouders te verslaan? 

Scan de QR code en ga de challenge aan!

THUISOPDRACHT


