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Zomerlezen

De zomer van 2022 komt eraan! En hoe kun je een terugval in 
leesniveau en leesmotivatie voorkomen, als kinderen de hele 
vakantie niet lezen? Door zomerlezen in te zetten.

In de vakantie is lezen niet voor alle kinderen 
vanzelfsprekend. Juist voor kinderen die uit zichzelf niet 
zo snel een boek pakken is het ‘zomerlezen’ bedacht. De 
Bibliotheek Midden-Brabant biedt scholen materialen 
waarmee ze kinderen een extra stimulans kunnen geven om 
tijdens de zomervakantie boeken te lezen. Zo ontdekken ze 
dat lezen in de zomer ook heel leuk kan zijn. 

Door boeken te lezen kan je eigenlijk overal naartoe reizen. 
Lezen is reizen in je hoofd. Je kunt overal naartoe en je beleeft 
samen met de hoofdpersonen een grappig, spannend of 
griezelig avontuur. Een verhaal neemt je mee naar andere 
plekken. Ieder boek dat je leest is dus een bestemming.

Voorbereiding

DigiKnetters is een online aanvulling op het materiaal van 
zomerlezen. Ga met de klas op avontuur met de zomer-
lees-expeditie! Plan vijf momenten in de periode tot de 
zomervakantie waarop je klas werkt aan DigiKnetters. Ga met 
deze lesbrief eerst zelf op avontuur als voorbereiding op de 
activiteiten in de klas. 

Er is een avontuur voor groep 5-6 en een avontuur voor 
groep 7-8. Deze zijn van opzet hetzelfde, maar verschillen op 
inhoud van elkaar. Vraag eventueel de lees(media)consulent 
van de Bibliotheek om ondersteuning of advies. 

Wat heb je nodig?
 ʇ Digibord of tablets/smartphones
 ʇ Pen en papier

Introductie

Vertel de leerlingen dat ze deze zomervakantie op reis gaan. 
Door boeken te lezen kan je eigenlijk overal naartoe reizen. 
Lezen is reizen in je hoofd. Je kunt overal naartoe en je beleeft 
samen met de hoofdpersonen een grappig, spannend of 
griezelig avontuur. Een verhaal neemt je mee naar andere 
plekken. Ieder boek dat je leest is dus een bestemming.

Introduceer het online kinderboekavontuur DigiKnetters 
met de vraag waar de kinderen naartoe op expeditie zouden 
willen. Welke bestemmingen zijn er? Wat vind je daar leuk aan? Of 
spannend?

Wij gaan op zomer-lees-expeditie! Ga je mee?
Ook dit jaar is er weer een DigiKnetters, de állerleukste online activiteit voor nog meer leesplezier! Gratis te beleven voor 
alle kinderen. Thuis of in de klas. Speciaal voor DigiKnetters 2022 vertellen schrijvers en illustratoren wat zij meenemen op 
vakantie.  Wat neem jij mee op vakantie? Ontdek het met DigiKnetters.

Lesbrief!
digiKnetters in de klas :)

(Digi)Knetters is een initiatief van Stichting Plezier in Lezen (SPIL) en wordt in 
samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant uitgevoerd.

Het online kinderboekenavontuur is door SPIL ontwikkeld in samenwerking met 
studio No More Mondays, maker van Kids Love Cards, www.kidslovecards.nl.
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Van start met DigiKnetters

Open het kinderboekenavontuur DigiKnetters via knettersfeest.nl of scan de QR-codes. Bekijk de illustratie van Marieke Coenen 
en luister naar het audiofragment daarbij. Wat zien de leerlingen? Zijn er dingen die ze herkennen? Vraag aan de klas: Wie gaat er mee op 
zomer-lees-expeditie?!

Centraal in het avontuur staan vijf expedities; de ijsvlakte, de lucht, de bergen, de woestijn en het oerwoud. Bij elke bestemming 
krijg je leuke opdrachten, kom je schrijvers en illustratoren tegen die óók op expeditie gaan en zijn er boekentips voor nog meer 
leesplezier.  

Ga voordat je het avontuur start met de klas in gesprek over schrijvers en illustratoren. Wie heeft een favoriete schrijver of illustrator? 
Wie heeft welk boek van een van hen gelezen? Laat op het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en ga op zoek naar boeken 
van deze auteurs. Zijn er in de schoolbibliotheek boeken van deze schrijvers en illustratoren? Stuur twee leerlingen op pad en laat ze een 
tentoonstelling maken van de boeken.

Welke schrijvers en illustratoren gaan we tegenkomen in het avontuur? Ga gauw op expeditie met de leerlingen! De leerlingen 
kunnen het avontuur zelfstandig doorlopen of doorloop het avontuur klassikaal op het digibord. Gebruik het overzicht op de 
volgende pagina om door het avontuur te navigeren. 

Sluit het avontuur af met de opdracht om de lijst ‘ik ga op vakantie, en ik neem mee…’ compleet te maken. Weten de leerlingen nog 
wat de schrijvers allemaal meenemen? En wat nemen zij zelf mee?

Welkom op de ijsvlakte!
Welkom op de ijsvlakte!

Welkom in de lucht!
Welkom in de lucht! Welkom in de bergen!

Welkom in de bergen!

Welkom in de woestijn!
Welkom in de woestijn!

Welkom in het oerwoud!
Welkom in het oerwoud!

www.knettersfeest.nl

http://www.knettersfeest.nl
http://www.knettersfeest.nl
https://my.klc.world/blog/X34JU/
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Groep 5-6 Groep 7-8

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje SchoolTV over ijsberen
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een elfje over ijsjes of ijsberen
 ʠ Boekentips 

 » Het IJsmonster - David Walliams
 » Winterdieren - Bibi Dumon Tak
 » Reis naar het høge nøørden - Mathilda Masters

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
schrijver Jolanda Horsten  

 ʠ Mop
 ʠ Podcast beluisteren – De Waanzinnige Podcast over De 

geheimen van Winterhuis Hotel 
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een elfje over ijsjes of ijsberen
 ʠ Boekentips 

 » De tempeljagers, de speer van Odin - Michael Reefs
 » Palmen op de noordpool - Marc ter Horst
 » De grijze jager, het IJzige land - John Flanagan

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
schrijver Jolanda Horsten  

Groep 5-6 Groep 7-8

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje SchoolTV over piloten met hoogtevrees
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een boekentop 3
 ʠ Boekentips 

 » De reis met de vliegende leunstoel - Jacques Vriens
 » Verboden te vliegen - Martine Letterie
 » Iep - Joke van Leeuwen

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
schrijver Erik van Os  

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje SchoolTV over piloten met hoogtevrees
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een boekentop 3
 ʠ Boekentips 

 » Armstrong - Torben Kuhlmann
 » Het meisje dat kon vliegen - Victoria Forester
 » De Legende van de hemelrijders - Michael Reefs

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’ 
schrijver Eus Roovers  

Groep 5-6 Groep 7-8

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje Klokhuis over de hoogste berg van Nederland
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een top 3 met favoriete schrijvers
 ʠ Boekentips 

 » Het geheim van de nachtschool - Lotte Hoffman, Maren 
Stoffels

 » Dolfje Weerwolfje en de Drakenberg - Paul van Loon
 » De gorgels en het geheim van de gletsjer – Jochem Meijer

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
illustrator Rick de Haas  

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje SchoolTV over bergbeklimmen
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een top 3 met favoriete schrijvers
 ʠ Boekentips 

 » De Lepelsnijder - Marion Hof
 » Ik♥<down> de wereld - Tania McCartney
 » Brief voor de koning - Tonke Dragt

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
Illustrator Marieke Coenen  

ijsvlakte

lucht

bergen
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Groep 5-6 Groep 7-8

 ʠ Mop
 ʠ Filmpje SchoolTV over water in de woestijn
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een eigen rap
 ʠ Boekentips 

 » Laat een boodschap achter in het zand - Bibi Dumon Tak 
 » Kameel weet het zeker - Lenneke Westera
 » Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet - Tosca 

Menten
 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  

schrijver Mirjam Oldenhave   

 ʠ Mop
 ʠ Podcast beluisteren – De Waanzinnige Podcast over 

Dummie de Mummie
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Maak een eigen rap
 ʠ Boekentips 

 » Ourania : de kleine woestijnwind - Maaike Looijen
 » De reis van Yarim - Hans Hagen
 » Robot oorlog, De Ongelijke Strijd - Rian Visser

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
schrijver Mirjam Oldenhave  

Groep 5-6 Groep 7-8

 ʠ Mop
 ʠ Podcast beluisteren – Leesbeesten & Luistervinken met 

Edward van de Vendel
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Noem 3 dingen die je meeneemt op survival in 

de jungle
 ʠ Boekentips 

 » De waanzinnige boomhut serie - Andy Griffiths
 » Superjuffie in de jungle - Janneke Schotveld
 » Pech onderweg - Jozua Douglas en Tosca Menten

 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  
schrijver Paul van Loon  

 ʠ Mop
 ʠ Podcast beluisteren – Leesbeesten & Luistervinken met  

Bibi Dumon Tak
 ʠ Quizvraag
 ʠ Opdracht: Noem 3 dingen die je meeneemt op survival  

in de jungle
 ʠ Boekentips 

 » De ontdekkingsreiziger - Kate Rundell
 » De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre - Marte 

Jongbloed
 » Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle - Simon van  

der Geest
 ʠ Filmpje ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’  

schrijver Paul van Loon  

woestijn

Oerwoud


