
 

Programma taal-lezen voor leerlingen 

 

Groep 1 en 2 

              

1. Taaltas 

Op school en thuis hetzelfde prentenboek, dezelfde zinnen, dezelfde woorden: 

een feest van herkenning bij de kinderen, én een groot leereffect.  

Periode: in overleg 

Duur: 2 weken in de groep 

Kosten: worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid. 

 

2. Boek en Bieb 

Spelenderwijs kennismaken met boeken en de bibliotheek. Het is een 

programma voor in de klas, maar ook een kijkje nemen in de bibliotheek is 

mogelijk. Bij het programma horen onder meer boeken met lessuggesties en een 

streepjescodescanner. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

 Kosten: dbos-eenheden  

 

3. Letterwinkeltje  

Het letterwinkeltje is een speels project met als uitgangspunt het boek 'Het 

Letterwinkeltje' van Marianne Busser en Ron Schröder. Spelen met letters en 

kennismaken met diverse boeken sluit goed aan op de ontluikende geletterdheid 

van kleuters die in groep 1 en 2 vaak al experimenteren met letters. Het gaat er 

niet om kinderen vroegtijdig te leren lezen en schrijven, maar wel om hen 

bewuster in contact te brengen met taalachtige verschijnselen die ze in hun 

kleine leefwereld tegen komen. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

4. Voorlezen in de klas 

Het leukste kwartier is het voorleeskwartier! 

Tijdens het voorleeskwartier komt de educatieconsulent voorlezen uit één van de 



nieuwste prentenboeken. In overleg kan ook gekozen worden voor een 

prentenboek dat aansluit bij een thema in de klas.  

Periode: in overleg 

Duur: 15-20 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

5. Collecties  

Wilt u aandacht besteden aan een project of activiteit, dan kan een 

themacollectie hier goed bij aansluiten.  

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als kinderkunst, wonen, feest en nog veel meer.  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

6. Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen 2020 vinden plaats van woensdag 22 januari tot en 

met zaterdag 1 februari 2020. Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt 

landelijk aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen. Het Prentenboek van het Jaar 'Moppereend' staat centraal in deze 

voorleescampagne. Bij dit prentenboek wordt een collectie geleverd.  

Periode: eind januari - februari 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

7. Kinderboekenweek 2019 Het bibliotheekspel ‘ZOEF! Boek je trip 

en… Go!’  

 

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, van 

woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober.  Met dit biebspel maken 

leerlingen kennis met onmisbare boeken voor de reis van hun leven.  

Informatie over de Kinderboekenweek, gericht op scholen, is te vinden op de 

webpagina: kinderboekenweek.nl/school >. Er is ook een speciale 

onderwijswebsite, onderwijs.kinderboekenweek.nl  waar u aanvullend 

lesmateriaal bij het jaarlijks te bestellen lespakket kunt vinden.  

Periode: oktober 

Duur: 60 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

http://www.kinderboekenweek.nl/school
http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/


 

  



 

Groep 3 en 4 

 

1. Boekenbakker  

 

De Boekenbakker is een online schrijfplezier-app. Kinderen kunnen zelf boekjes 

maken over een onderwerp dat hen interesseert. Dat boekje kun je printen, 

dubbelvouwen en nieten. Kinderen zijn geweldig trots als ze hun zelfgemaakte 

boekje in handen krijgen! 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 60 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

2. Vakantielezen 

Kinderen die weken niet lezen kunnen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Om deze 

leesdip te voorkomen nodigt de educatieconsulent de groep uit om samen in de 

schoolbibliotheek of in Bibliotheek Hoogeveen boeken uit te zoeken voor in de 

vakantie. 

Periode: in overleg vlak vóór een vakantie  

Duur: vakantieperiode 

Kosten: dbos-eenheden  

 

3. Groepsbezoek aan de bibliotheek 

Tijdens het bezoek aan de (school)bibliotheek maken de leerlingen van groep 3 

op een leuke manier kennis met de bibliotheek. Aan de hand van eenvoudige 

opdrachten komen de leerlingen erachter waar de eerste leesboeken staan, 

maar bijvoorbeeld ook boeken over dieren en prentenboeken.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

4. Studio Poezie  

Met Studio Poëzie vergroten leerlingen de vaardigheid om een eigen verhaal te 

vertellen. Ze leren dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en maakt. Leerlingen 

lezen en horen gedichten en gaan hierover in gesprek. Van storyboard tot 

filmopnames in een studio: het verbeelden van een verhaal kent een structuur. 

Leerlingen gaan met Studio Poëzie 4 lessen aan de slag met film en gedichten en 

leren zo samenwerken, creëren en hoe een film gemaakt wordt.  



Periode: in overleg 

Duur: max. 4 uur 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

5. Boekenkring  

De boekenkring is een leerlijn leesbevordering gebaseerd op de uitgangspunten 

van Aidan Chambers en bestaat uit drie verschillende elementen: kiezen, lezen 

en reageren. 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

6. Werken met prentenboeken 

Voor de taal- en expressieve ontwikkeling van leerlingen in groep 3 t/m 8 

kunnen prentenboeken een rijke bron zijn. Ze leren kijken naar de illustraties in 

relatie tot de tekst en ervaren het verschil tussen verbeelden en verwoorden. 

Verhalende prentenboeken hebben altijd een sociaal-emotioneel thema dat 

leerlingen aanspreekt zoals verliefdheid, jaloezie, vriendschap, leven en dood, en 

normen en waarden. Het verhaal in een prentenboek is eenvoudig en heeft 

duidelijke structuurkenmerken: herhaling, het einde is vaak het begin van een 

nieuw verhaal, een raamvertelling. Prentenboeken lenen zich er goed voor om 

nagespeeld of verteld te worden. Er is door de herhaling ruimte om zelf nieuwe 

elementen toe te voegen. Of het verhaal kan eenvoudig worden omgezet naar 

een actuele situatie. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden met introductie ; zonder introductie  

 

7. Collecties voor kinderen die niet van lezen houden  

Voor die leerlingen die ‘het juiste boek’ nog niet gevonden hebben kan samen 

met de educatieconsulent gekeken worden naar een collectie boeken.  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 



8. Collecties  

Wilt u aandacht besteden aan een project of activiteit, dan kan een 

themacollectie hier goed bij aansluiten. 

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als kinderkunst, wonen, feest en nog veel meer.  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

9. Leesgesprekken  

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die de educatieconsulent of de 

leerkracht voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes leerlingen.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

10. Boekenproeverij  

Leerlingen bekijken verschillende soorten boeken en kunnen hun favoriete boek 

tippen voor in de schoolbibliotheek. 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

11. Collectie gamen (tot en met groep 6) 

Veel leerlingen zijn gek op gamen. Hoe leuk zal het dan voor ze zijn om ook over 

hun hobby te kunnen lezen? Deze collectie bevat zowel lees- als informatieve 

boeken. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

12. Schrijver 

Misschien wel de meest leesbevorderende activiteit: een schrijver voor de klas! 

Eerst leest elke leerling minstens één boek van de schrijver en gaat op zoek 

naar informatie over de schrijver en over zijn/haar boeken, dan komt de 



schrijver in Bibliotheek Hoogeveen.  

Doelgroep: groep 4 en groep 7 

Periode: maart-april 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

13. Kinderboekenweek 2019 Het bibliotheekspel ‘ZOEF! Boek je trip 

en… Go!’  

 

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, van 

woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober.  Met dit biebspel maken 

leerlingen kennis met onmisbare boeken voor de reis van hun leven.  

Informatie over de Kinderboekenweek, gericht op scholen, is te vinden op de 

webpagina: kinderboekenweek.nl/school >. Er is ook een speciale 

onderwijswebsite, onderwijs.kinderboekenweek.nl  waar u aanvullend 

lesmateriaal bij het jaarlijks te bestellen lespakket kunt vinden.  

Periode: oktober 

Duur: 60 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

Groep 5 en 6 

 

1. De schatkamer van Roald Dahl 

 

Met dit project maken de leerlingen kennis met de schrijver Roald Dahl en 

zijn werk. Ze gaan aan de slag met zijn taal en de personages in zijn boeken. 

Ze kruipen in de huid van Dahl-personages met 5 hoeden/pruiken en spelen 

situaties na met de speeltips uit de handleiding. Ze maken de Grote Roald 

Dahl-kennispuzzel en bedenken een nieuw avontuur voor een Roald Dahl-

personage. 

Periode: in overleg 

Duur: collectie 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

2. Boek en film 

http://www.kinderboekenweek.nl/school
http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/


 

Vijf verschillende boeken met de films. Welke film gaat het worden? 

Leerlingen kiezen het boek waarvan ze de film willen zien en gaan de strijd 

aan. De leerlingen die dezelfde film kiezen vormen een groepje en gaan het 

boek lezen en promoten.  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

3. Boekenkring  

De boekenkring is een leerlijn leesbevordering gebaseerd op de 

uitgangspunten van Aidan Chambers en bestaat uit de drie verschillende 

elementen: kiezen, lezen en reageren.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

4. Collecties   

Wilt u aandacht besteden aan een project of activiteit, dan kan een 

themacollectie hier goed bij aansluiten.  

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als Tweede Wereldoorlog, kunst, milieu en nog 

veel meer.  

Periode: in overleg  

Duur: 6 weken in de groep  

Kosten: dbos-eenheden  

 

5. Werken met prentenboeken 

Voor de taal- en expressieve ontwikkeling van leerlingen in groep 3 t/m 8 

kunnen prentenboeken een rijke bron zijn. Ze leren kijken naar de illustraties in 

relatie tot de tekst en ervaren het verschil tussen verbeelden en verwoorden. 

Verhalende prentenboeken hebben altijd een sociaal-emotioneel thema dat 

leerlingen aanspreekt zoals verliefdheid, jaloezie, vriendschap, leven en dood, en 

normen en waarden. Het verhaal in een prentenboek is eenvoudig en heeft 

duidelijke structuurkenmerken: herhaling, het einde is vaak het begin van een 

nieuw verhaal, een raamvertelling. Prentenboeken lenen zich er goed voor om 

nagespeeld of verteld te worden. Er is door de herhaling ruimte om zelf nieuwe 

elementen toe te voegen. Of het verhaal kan eenvoudig worden omgezet naar 

een actuele situatie. 

Periode: in overleg 



Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden met introductie ; zonder introductie  

 

6. Collecties voor kinderen die niet van lezen houden  

Voor die leerlingen die ‘het juiste boek’ nog niet gevonden hebben kan samen 

met de educatieconsulent gekeken worden naar een collectie boeken. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

7. Makkelijk Lezen Feest op het Makkelijk Lezen Plein in Bibliotheek 

Hoogeveen 

Makkelijk Lezen Feest is een programma gebaseerd op het bekende spel 

Party en Co. Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in 

teamverband leren kinderen het MLP en de materialen kennen. Voor een 

(samengestelde groep) kinderen met leesproblemen uit de groepen 5, 6, 7 en 

8. Minimaal 8 kinderen en maximaal 20 kinderen. 

Periode: in overleg 

Duur: 60 minuten 

Kosten: worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid. 

 

8. Leesgesprekken  

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die de educatieconsulent of de 

leerkracht voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes 

leerlingen. 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

9. Boekenproeverij  

Leerlingen bekijken verschillende soorten boeken en kunnen hun favoriete 

boek tippen voor in de schoolbibliotheek.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 



 

10. De Europese Verhalenkoffer 

De Europese Verhalenkoffer is een koffer vol gesproken verhalen en vragen. 

In de koffer zitten tien verhalen met voorwerpen, zoals de aardige klomp en 

de ijdele kaart. Wat komt er nog meer uit de koffer?  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

11. Collectie gamen (tot en met groep 6) 

 

Veel leerlingen zijn gek op gamen. Hoe leuk zal het dan voor ze zijn om ook 

over hun hobby te kunnen lezen? Deze minicollectie bevat zowel lees- als 

informatieve boeken. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

12. Leesvirus  

 

Leesvirus is een aanstekelijk en interactief leesproject voor leerlingen van 

groep 6. Centraal staat de vraag: welke klas en welk boek zijn het meest 

besmet? Basisscholen binnen een gemeente doen gezamenlijk mee aan 

leesvirus.nl. 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 8 weken 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

13. Kinderboekenweek 2019 Het bibliotheekspel ‘ZOEF! Boek je trip 

en… Go!’  

  

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, 

van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober.  Met dit biebspel 

maken leerlingen kennis met onmisbare boeken voor de reis van hun leven.  



    Informatie over de Kinderboekenweek, gericht op scholen, is te vinden op        

de webpagina: kinderboekenweek.nl/school >. Er is ook een     speciale                    

onderwijswebsite, onderwijs.kinderboekenweek.nl  waar u aanvullend                 

lesmateriaal bij het jaarlijks te bestellen lespakket kunt vinden.  

    Periode: oktober 

    Duur: 60 minuten 

    Kosten: dbos-eenheden  

 

Groep 7 en 8 

 

1. Tijdjagers  

 

Het spel Tijdjagers maakt leerlingen enthousiast voor historische 

jeugdboeken en geschiedenis. In de klas wordt een geheimzinnig pakket 

bezorgd. In de begeleidende brief vertellen De Schrijvers van de Ronde Tafel 

dat ze een boodschap voor de toekomst hebben verstopt in een tijdcapsule. 

Het is aan de klas om deze fictieve tijdcapsule binnen anderhalf uur te 

openen tijdens het spelen van het spel… 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

2. Boekenkring  

De boekenkring is een leerlijn leesbevordering gebaseerd op de 

uitgangspunten van Aidan Chambers en bestaat uit de drie verschillende 

elementen: kiezen, lezen en reageren.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

3. Werken met prentenboeken 

Voor de taal- en expressieve ontwikkeling van leerlingen in groep 3 t/m 8 

kunnen prentenboeken een rijke bron zijn. Ze leren kijken naar de illustraties in 

relatie tot de tekst en ervaren het verschil tussen verbeelden en verwoorden. 

Verhalende prentenboeken hebben altijd een sociaal-emotioneel thema dat 

leerlingen aanspreekt zoals verliefdheid, jaloezie, vriendschap, leven en dood, en 

normen en waarden. Het verhaal in een prentenboek is eenvoudig en heeft 

duidelijke structuurkenmerken: herhaling, het einde is vaak het begin van een 

nieuw verhaal, een raamvertelling. Prentenboeken lenen zich er goed voor om 

http://www.kinderboekenweek.nl/school
http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/


nagespeeld of verteld te worden. Er is door de herhaling ruimte om zelf nieuwe 

elementen toe te voegen. Of het verhaal kan eenvoudig worden omgezet naar 

een actuele situatie. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden met introductie ; zonder introductie  

 

 

4. Collecties  

Wilt u aandacht besteden aan een project of activiteit, dan kan een 

themacollectie hier goed bij aansluiten. 

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als Tweede Wereldoorlog, kunst, milieu en nog 

veel meer. 

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden met introductie  

 

5. Collecties voor kinderen die niet van lezen houden  

Voor die leerlingen die ‘het juiste boek’ nog niet gevonden hebben kan samen 

met de educatieconsulent gekeken worden naar een collectie boeken.  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden met introductie  

 

 

6. Makkelijk Lezen Feest op het Makkelijk Lezen Plein in Bibliotheek 

Hoogeveen 

 

Makkelijk Lezen Feest is een programma gebaseerd op het bekende spel 

Party en Co. Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in 

teamverband leren kinderen het MLP en de materialen kennen. Voor een 

(samengestelde groep) kinderen met leesproblemen uit de groepen 5, 6, 7 en 

8. Minimaal 8 kinderen en maximaal 20 kinderen.  

Periode: in overleg 

Duur: 60 minuten 

Kosten: worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid. 

 



7. Leesgesprekken  

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die de educatieconsulent of de 

leerkracht voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes 

leerlingen. 

Periode: in overleg 

Duur: ca. 30 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

8. Boekenproeverij  

Leerlingen bekijken verschillende soorten boeken en kunnen hun favoriete 

boek tippen voor in de schoolbibliotheek.  

Periode: in overleg 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

9. Schrijver 

 

Misschien wel de meest leesbevorderende activiteit: een schrijver voor de klas! 

Eerst leest elke leerling minstens één boek van de schrijver en gaat op zoek 

naar informatie over de schrijver en over zijn/haar boeken, dan komt de 

schrijver   in Bibliotheek Hoogeveen.  

Doelgroep: groep 4 en groep 7 

Periode: maart-april 

Duur: ca. 45 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

 

10. Drentse Kinderjury 

 

Welk boek, verschenen in de laatste anderhalf jaar, vinden de kinderen in 

Drenthe het mooist? Dat bepaalt de Drentse Kinderjury, een provinciale jury-

activiteit voor groep 7 en 8. Van februari tot begin juni lezen de kinderen tien 

boeken en stemmen voor het mooiste boek.  

Periode: febr. - mei 

Duur: ca. 4 maanden in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  



 

11. Leesprikkel 

 

Moeite met lezen en toch leuke boeken vinden? Dat kan met de Leesprikkel, een 

leesbevorderingsactiviteit voor moeilijke lezers in zowel het regulier als het 

speciaal onderwijs. De leerlingen lezen zes verschillende soorten boeken 

waaronder een strip-, een informatief en een leesboek.  

Periode: januari-juni 

Duur: ca. 4 maanden in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

12. Voorleeswedstrijd 

 

Wilt u van uw school een echte leesschool maken dan is meedoen met de 

Voorleeswedstrijd iets wat u goed kunt inzetten.  

Zelf aanmelden bij: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl 

Periode: september-november 

 

13. Nederland Leest Junior 2019 

 

Dit jaar is Borealis van Marloes Morshuis het boek om samen met de leerlingen 

te lezen. Een spannend verhaal over klimaatverandering en duurzaamheid.  

Periode: november 

Duur: 4 weken 

Kosten: dbos-eenheden  

 

  

14. De Europese Verhalenkoffer 

De Europese Verhalenkoffer is een koffer vol gesproken verhalen en vragen. In 

de koffer zitten tien verhalen met voorwerpen, zoals de aardige klomp en de 

ijdele kaart. Wat komt er nog meer uit de koffer?  

Periode: in overleg 

Duur: 6 weken in de groep 

Kosten: dbos-eenheden  

 

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/


15. Kinderboekenweek 2019 Het bibliotheekspel ‘ZOEF! Boek je trip 

en… Go!’  

 

  

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, 

van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober.  Met dit biebspel 

maken leerlingen kennis met onmisbare boeken voor de reis van hun leven.  

    Informatie over de Kinderboekenweek, gericht op scholen, is te vinden op de       

webpagina: kinderboekenweek.nl/school >. Er is ook een speciale                       

onderwijswebsite, onderwijs.kinderboekenweek.nl  waar u aanvullend                 

lesmateriaal bij het jaarlijks te bestellen lespakket kunt vinden.  

    Periode: oktober 

    Duur: 60 minuten 

    Kosten: dbos-eenheden  

 

 

16. Wie wordt de nieuwe Kinderdichter van Hoogeveen? 

 

Tijdens een workshop krijgen de leerlingen van een enthousiast en ervaren 

dichter of poëziedocent les in het schrijven van poëzie. De workshop is 

toegespitst op het niveau van de leerlingen en sluit aan bij de 

Referentieniveaus Taal. De gedichten worden verzameld op het kantoor van 

het Poëziepaleis en daar worden de gedichten beoordeeld door een 

vakkundige jury. Ongeveer vijftien leerlingen uit Hoogeveen worden 

uitgekozen om deel te nemen aan de finale. Een voordrachtworkshop zal hen 

helpen om tijdens deze verkiezing hun gedicht(en) zo goed mogelijk voor te 

dragen. Een jury beslist wie wordt verkozen tot de Kinderdichter van 

Hoogeveen. De Kinderdichter representeert een jaar lang de poëzie die voor 

en door kinderen in Hoogeveen wordt gemaakt.  

     Periode: in overleg met de deelnemende scholen 

     Duur: 90 minuten 

    Kosten: dbos-eenheden     NB De workshops gaan door bij 

voldoende deelname. 

http://www.kinderboekenweek.nl/school
http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/

