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10 tips voor een verrijkende leesomgeving op school 

1. Check de looproutes. Maak eens een wandeling door de school en bekijk wat 
een leerling allemaal tegenkomt, let op want vaak hebben jonge leerlingen een 

andere route dan oudere leerlingen. Door boeiende en actuele posters op te 

hangen over boeken en lezen motiveer je leerlingen met boeken aan de slag te 

gaan. Let wel goed op dat de posters op ooghoogte hangen van de leerling. 

Ook Boekies heeft een mooie poster! Vraag deze hier aan.

2. Creëer gezellige leesplekken. Als er iets uitnodigt om leerlingen te laten lezen 

zijn het sfeervolle leesplekken in de school. Verlaten hoekjes in de school zijn 

perfecte plekken. Leg er een paar zitzakken neer en hang een paar 
boekenposters op. Nog een plant erbij en leerlingen willen niets liever meer 
dan lezen!

3. Update de schoolbibliotheek. Boekies heeft een uitgebreide digitale 
boekencollectie. Hiermee kan iedere leerling een passend boek vinden. Maar 
hoe actueel is de schoolbibliotheek eigenlijk? Maak een inventarisatie hoeveel 
lees- en informatieboeken er aanwezig zijn voor leerlingen uit de verschillende 
groepen. Bekijk welke boeken er niet meer aantrekkelijk uit zien of gedateerd 
zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een boekenmarkt organiseren. Met het 
verdiende geld koop je mooie, populaire boeken.

4. Maak leerlingen verantwoordelijk. Leerlingen uit het 4de, 5de, 6de leerjaar 
denken graag mee over hun schoolomgeving. Organiseer eens een 
leerlingenvergadering over de leesomgeving op school. Een brainstorm zal veel 

creatieve ideeën opleveren! Betrek de leerlingen ook bij het inrichten en 
gestructureerd houden van de bibliotheek.

5. Maak een boeken top 10. Zet de oudere leerlingen aan het werk en laat ze 

uitzoeken welke boeken veel worden gelezen binnen de school. Dit kunnen 
boeken vanuit Boekies zijn maar ook papieren boeken uit de bibliotheek. Maak 
er een mooie tentoonstelling van, zo prikkel je andere leerlingen de boeken 
ook te lezen.
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6. Laat leerlingen vloggen over boeken. Doe eens iets anders dan die suffe en

saaie boekbesprekingen. Laat de leerlingen eens een filmpje maken over een

boek. De vlog kan over allerlei boeken gaan. Een boek voor hun eigen leeftijd,

een informatieboek, een boek voor een jongere leerling of een

gedichtenbundel. Laat de filmpjes zien in de andere klassen zodat ze andere

leerlingen kunnen inspireren.

7. Organiseer een maandelijkse boekenbabbel. Organiseer een maandelijkse

boekenbabbel, voor je het weet is het praten over boeken en het lezen een

gewenning. De boekenbabbel kan tussen leerlingen uit verschillende groepen

plaatsvinden maar ook in de klas zelf. Het is vergelijkbaar met een gezellige

meeting en duurt niet langer dan 20 minuten.

Boekenbabbels kunnen steeds op een andere manier plaatsvinden. Laat

leerlingen met elkaar discussiëren aan de hand van stellingen of zet een aantal

boeken centraal. Zorg dat er altijd tijd overblijft om ervaringen te delen over

lezen en boeken.

8. Sluit aan bij nationale leesactiviteiten. De Kinderboekenweek in oktober is

natuurlijk bij iedere school bekend. Maar wist je dat er veel meer activiteiten

op leesgebied zijn? In januari zijn de nationale voorleesdagen en begin april is

de internationale dag van het kinderboek. Houd Boekies Plein in de gaten voor

de komende nationale activiteiten en hoe je Boekies hierbij kunt inzetten in de

klas.

9. Geef het goede voorbeeld. Laat jouw enthousiasme over lezen merken. Dit

kun je doen door regelmatig te laten zien wat jij leest en gedurende het vrij

leesmoment zelf ook te gaan lezen. Leerlingen worden hierdoor beïnvloed en

worden gemotiveerd om ook te gaan lezen.

10. Hou de leesomgeving actueel. Neem eens in het half jaar de verrijkende

leesomgeving onder de loep, zo blijft deze aantrekkelijk en actueel. Dit zorgt

ervoor dat leerlingen geboeid blijven lezen en uiteindelijk meer leesplezier

zullen ervaren!

Heb jij goede aanvullende tips voor een verrijkende leesomgeving? Laat het 

ons weten via consulenten@sensotec.be

consulenten@sensotec.be



