
Voor wie: Groep 5 t/m 8
Duur: 60 min.
Benodigdheden: digibord, PowerPoint, Eerste 
hoofdstuk van BiebBoys Buschuldigd!, werkblad 1, 
kladpapier, aflevering BiebBoys.
Voorbereiding: Bekijk de PowerPoint en print voor 
elk tweetal het eerste hoofdstuk en werkblad 1 uit.  

Vanaf 15 maart 2023 is ons Toneelleesboek  
“BiebBoys beschuldigd!” te koop in de boekhandel en te 
leen bij de bibliotheek! 
 
Kees en Joran zoeken het perfecte boek voor de aflevering. 
Een boek over twee grappige stoere jongens die avonturen 
in de bibliotheek beleven… Hmm die bestaat nog niet. Dan 
wordt het tijd voor een BiebBoys Boek. Maar hoe schrijf je 
een boek? De BiebBoys bellen de schrijvershulplijn voor 
tips en roepen de hulp in van een schrijver en een illustra-
tor. Met als resultaat? Chabaam, hun eigen boek: BiebBoys 
beschuldigd!  
 
In deze les staat schrijven van een toneelleesverhaal cen-
traal. De leerlingen gaan zelf een kort toneelleesverhaal 
schrijven. Ze krijgen zelfs tips van Carry Slee, Anna Woltz, 
Pieter Koolwijk en andere vooraanstaande Nederlands 
Kinderboekenschrijvers. 
 
Introductie 
Je introduceert de les door de aflevering van de Bieb-
Boys te bekijken.   
Stel de volgende vragen:  
• Waar ging de aflevering over?  
• Heb je zelf wel eens een verhaal geschreven? 
• Heb je een boek gelezen van een van de kinderboeken-
schrijvers uit de aflevering?
• Heb je al eens een toneelleesverhaal gelezen?

Kern  
Deel 1 Verdeel de klas in tweetalen en geef elk tweetal 
het eerste hoofdstuk van ons boek: BiebBoys beschudigd!. 
Bespreek vooraf aan de hand van de ppt. wat toneellezen 
is en hoe het werkt.  
Bespreek na het lezen klassikaal de ervaringen.  
Deel 2 Geef elk tweetal een kladblaadje.  
De lln gaan zelf een toneelleesverhaal schrijven over 
zichzelf. Bekijk de tips van de verschillende kinderboeken-
schrijvers. Aan de hand van de ppt bedenken de lln wie 
er in het verhaal voorkomen, wat het avontuur is wat de 
personages gaan meemaken en waar het zich afspeeld. Ze 
schrijven dit op het kladblaadje. 
Deel 3 Geef elk tweetal werkblad 1.  
De lln gaan nu echt aan de slag. Aan de hand van het 
werkblad maken de lln de eerste bladzijde van hun to-
neellees verhaal. Help de lln waar nodig met het uitschrij-
ven van een dialoog.

BIEBBOYS BOEK

Afsluiting 
Prestenteren Bekijk klassikaal de dia over de presentatie. 
Geef ieder tweetal even de tijd om hun presenatie goed 
voor te bereiden. Laat een aantal tweetallen hun eigen 
toneelleesverhaal voorlezen.  
Bespreek de les klassikaal na met behulp van de 
volgende vragen:
• Wat vond je van de les?
• Wat heb je geleerd?
• Wat vond je van toneellezen?
 
Wijs de lln op de thuisopdracht! Tijdens de Thuisopdracht 
gaan de lln thuis met hun gezin aan de slag met  toneel-
lezen.  
 
Leerdoelen
•  De lln. hebben aan het einde van de les kennis ge-
maakt met Toneellezen.
•  De lln. hebben aan het einde van de les schrijftips 
gekregen van schrijvers om zelf te kunnen schrijven. 
•  De lln. hebben aan het einde van de les een toneel-
leesverhaal geschreven over zichzelf. 

Deze les sluit aan bij kerndoelen: 
2, 5 en 9

Vanaf 15 maart 2023 is ons toneelleesboek “BiebBoys 
beschuldigd!” te koop in de boekhandel en natuurlijk 
te leen bij de bibliotheek! 
 
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
 
BiebBoys beschuldigd! 
 
Wij zijn super trots op ons eigen toneelleesboek geschre-
ven door onze eigen Petra Mackenbach. Petra schrijft alle 
teksten van de BiebBoys en schreef nu ook dit boek.  

BiebBoys Kees en Joran worden ervan beschuldigd
dat ze slechte boekentips geven aan kinderen. In de
bibliotheek gebeuren ook allemaal vreemde dingen.
Er worden zelfs boeken vernield! De BiebBoys krijgen
overal de schuld van. Zijn de BiebBoys ‘BadBoys’
geworden of is er iets anders aan de hand? Als Kees
en Joran als echte spionnen een verdachte willen
ontmaskeren, komen ze pas echt in de problemen.
 
Dit is een heel bijzonder boek. Het is namelijk de
bedoeling dat je het hardop voorleest. Niet alleen, maar
samen met iemand anders. Verdeel de rollen, leef je in en
gebruik verschillende stemmen. Chabaam, hoe cool is 
dat!
 
Met tekeningen van Jan Dirk Barreveld 
 
Nu te leen bij je plaatselijke bibliotheek en te koop bij je 
favoriete boekhandel.
 

Weten ze bij jou thuis wat toneellezen is?! 
Lees met jouw ouders, broertjes, zusjes, opa of oma het eer-
ste hoofdstuk van ons boek: BiebBoys Beschuldigd! Wie leest 
Joran en wie leest Kees?  
 
Scan de QR code en lezen maar!

THUISOPDRACHT


