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Beste (voor)leesconsulent, 

Op 11 februari start de leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau. Het jeugdboek Het Achterhuis van Anne Frank is dan voor € 2,99 

in de boekhandel te koop. De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau start op 13 mei; het prentenboek Ik zou wel een 

kindje lusten van Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid is voor € 2,50 verkrijgbaar.

Samen kinderen en jongeren laten opgroeien tussen mooie boeken

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau! heeft als missie om kinderen en jongeren in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien 

tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een 

jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen 

op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen en jongeren die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken 

hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld 

aan bijdragen.

de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang

Bibliotheken kunnen natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze boodschap. Met deze instructie willen we je op extra 

mogelijkheden wijzen om Geef een (prenten)boek cadeau! in te zetten binnen de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. 

De campagne biedt kansen om het voorlezen onder de aandacht te brengen van kinderen, ouders, leraren en pedagogisch medewerkers.

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school

Team BoekStart

Geef een 
(prenten)boek 
cadeau 2022
Instructie voor (voor)leesconsulenten
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Informatie over de campagne
In deze instructie geven we je een aantal suggesties om Geef 

een (prenten)boek cadeau! te verbinden aan de Bibliotheek 

op school po en vo of BoekStart in de kinderopvang. Alle 

informatie over de campagne vind je op geefeenboekcadeau.nl 

en geefeenprentenboekcadeau.nl. Je vindt er een mediakit met 

downloadbare logo’s, boekcovers en een poster. Scholen en 

kinderopvangorganisaties kunnen bij de boekhandel promotie-

pakketten bestellen.

Boeken en campagnepakketten

Aandacht vragen voor de campagne
Overleg met de (voor)leescoördinator hoe je samen extra aan-

dacht voor de boeken en de campagne kunt krijgen en kinderen  en 

jongeren kunt stimuleren om de boeken te lezen. Maak leraren en 

pedagogisch medewerkers enthousiast voor de boeken en vertel 

erover in een teamvergadering of in een persoonlijk gesprek. 

Geef een (prenten)boek cadeau! mag net als de andere jaarlijkse 

leescampagnes Kinderboekenweek, Kinderjury en Nederland 

Leest Junior niet ontbreken in het activiteitenoverzicht van het 

(voor)leesplan van scholen en kinderopvangorganisaties.

Boeken
Het Achterhuis gaat over een in-

grijpend en onuitwisbaar deel van 

onze geschiedenis door de ogen van 

een opgroeiend meisje. Het laat zien 

waartoe mensen in staat zijn, in de 

meest positieve en meest negatieve 

zin van het woord waardoor het je 

voor altijd bij blijft. In aanloop van 

de 4/5 mei-periode is dit ook het 

ideale boek voor alle leerlingen van de bovenbouw basisschool 

en het voortgezet onderwijs van vmbo tot gymnasium. Een boek 

dat uitnodigt tot gesprekken in de klas of dat nu is bij het vak 

Nederlands, bij geschiedenis, bij maatschappijleer of bij lessen 

burgerschap. 

Ik zou wel een kindje lusten, over 

een kleine krokodil die niet wil eten, 

zal herkenbaar zijn voor gezinnen 

waar een koppige peuter of kleuter 

de scepter zwaait die zijn zinnen 

op iets heeft gezet. Ouders kunnen 

zich in allerlei bochten wringen om 

hun kind over te halen, pas als de eigen motivatie groot genoeg 

is zal het kind zijn koppigheid opzij zetten. Een humoristisch, 

absurdistisch prentenboek waarin thema’s als eten, groeien en 

groot/klein aan bod komen.

De uitdrukkingen op het gezicht van de kleine krokodil en zijn 

lichaamshouding spreken boekdelen en zullen kleuters veel 

plezier geven.

Bespreek met de (voor)leescoördinator of de school/kinderopvang 

de boeken kan aanschaffen. Scholen, kinderopvangorganisaties, 

gastouderopvang en bibliotheken kunnen hiervoor contact 

opnemen met de lokale boekhandel. Bestellingen voor Het 

Achterhuis kunnen tot 14 januari geplaatst worden. Tip: zet alvast 

in je agenda om in november 2022 geefeenboekcadeau.nl in 

de gaten te houden voor de bestellingen voor 2023.  Informatie 

over de bestellingen voor Ik zou wel een kindje lusten volgt op de 

campagnesite. Gezien de thema’s van de twee campagneboeken 

is het interessant om contact op te nemen met gemeenten en 

de mogelijkheden om de boeken centraal in te kopen. Informeer 

naar de mogelijkheden via onderwijs@geefeenboekcadeau.nl. 

Als school of kinderopvangorganisatie de boeken cadeau geeft 

aan de kinderen of jongeren zorg dan voor een feestelijke start 

waar ‘het boekcadeau’ wordt uitgepakt. Zie voor meer ideeën de 

suggesties bij de twee boeken.

Suggesties

Tentoonstelling
Schenk in de schoolbibliotheek/mediatheek en leeshoek van de 

kinderopvang aandacht aan de campagne en maak een tentoon-

stelling van de boeken. Kleed de tentoonstelling Het Achterhuis aan 

met foto’s die je vindt op canonvannederland.nl: foto’s van Anne 

Frank, het Achterhuis, het dagboek en een canonvensterplaat. 

Bij Ik lust wel een kindje kun je een krokodillenhoek inrichten 

met bananen, een worst en een taart en een grote pan. Boeken 

die aansluiten bij de twee campagnes geef je ook een plek op de 

tentoonstelling. Ook in de bibliotheekvestiging kun je een hoek 

inrichten waarmee je vooral (groot)ouders kunt wijzen op de 

campagnes om voor een klein bedrag een boek aan te schaffen 

bij de boekhandel.

Werkvormen bij Ik zou wel een kindje lusten
Tijdens de De Nationale Voorleesdagen maakten de kinderen 

kennis met verschillende prentenboeken. Wat fijn dat er met 

Ik zou wel een kindje lusten zo snel weer de schijnwerper gezet 

wordt op een ander prentenboek. Maak er met scholen en 

kinderopvangorganisaties ook dit keer weer een voorleesfeest van 

en herhaal verschillende werkvormen en creatieve verwerkingen, 

zoals een boekintroductie, voorlezen en praten over het verhaal.

Op de campagnesite vind je bij onderwijs verschillende lessugges- 

ties bij het boek.

www.geefeenboekcadeau.nl
www.geefeenprentenboekcadeau.nl
http://www.geefeenboekcadeau.nl
mailto:onderwijs@geefeenboekcadeau.nl
https://www.canonvannederland.nl/nl/annefrank
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/#onderwijs
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Gebruik voor de introductie een handpop krokodil of maak een 

sokpop krokodil.  Er zijn op youtube filmpjes over het maken van 

een sokpop. Laat de krokodil gulzig en met zijn bek smakkend 

rondkijken in de kring. ‘Mmm deze kindertjes zien er lekker uit. 

Wat hebben ze lekkere wangetjes, zachte buikjes en billetjes. Daar 

zou ik heel graag in willen bijten!’. Maak de overgang naar het 

boek en introduceer het boek verder met de voorkant van het 

boek.

Wil je er samen met school of de kinderopvang er een uitgebreid 

project van maken? Er is ook een speelontdekboek ontwikkeld bij 

dit prentenboek: een instructie voor in de groep en werkbladen 

voor thuis. Laat je ook inspireren door een speciale yogales  bij dit 

prentenboek.   

Werkvormen bij Het Achterhuis
Op de campagnesite vind je bij onderwijs verschillende les-

suggesties. Deze campagne past perfect bij de aanpak de 

Bibliotheek op school waarin vrij lezen, voorlezen en praten over 

boeken belangrijke werkvormen zijn. Een boekintroductie door 

leraar of leesconsulent kan leerlingen stimuleren om het boek te 

lezen. De Anne Frank Stichting heeft lesmateriaal ter beschikking 

gesteld: een digitale les over Anne Frank en de serie Anne Franks 

videodagboek. Dit videodagboek, waarin Anne (gespeeld door een 

actrice) zichzelf en de gebeurtenissen in het Achterhuis filmt, is 

geschikt om het echte dagboek te introduceren. 

Ook op de site van de Anne Frank Stichting kun je veel ontdekken 

over Anne Frank. Zo kun je virtueel rondwandelen in het 

Achterhuis. In het kader van een les informatievaardigheden 

kun je met leerlingen deze site doorlopen zodat ze op een later 

moment zelf de site nog beter kunnen bekijken.

Op de site van SLO staat een voorbeeld van een contextrijke les 

Anne Frank. Leerlingen gaan aan de slag met het schrijven van een 

betoog rondom de vraag ‘Hadden de teksten uit de dagboeken 

van Anne Frank uitgegeven mogen worden in de vorm van een 

boek?’

Ook het canonvenster Anne Frank biedt veel informatie die bij een 

introductie is te gebruiken zoals de vensterplaat, de canonclips 

voor groep 7/8 en het voortgezet onderwijs. In beide clips komen 

kinderen en jongeren voor die vertellen over het belang van het 

dagboek en het thema verraad. In dit canonvenster wordt ook een 

dagboekfragment voorgelezen door Carice van Houten.  

In 2021 verscheen de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Het 

jeugdjournaal maakte er een item over waarin vriendin Hannah 

Pick-Goslar verteld over Anne. Ook in een item van het Klokhuis  

vertelt zij hierover en de presentator laat het Achterhuis in 

Amsterdam zien. Hebben de leerlingen de film gezien en kunnen 

ze er iets over vertellen?

Op 11 februari, de start van de campagne, zendt De Waanzinnige 

Podcast een aflevering over Het Achterhuis uit. Mooi om het samen 

te lezen, te starten met de aflevering in de klas. Bij de podcast-

aflevering wordt ook een lesbrief geschreven, te downloaden via 

www.dewaanzinnigepodcast.nl.

Vijftien minuten lezen per dag is heel gewoon binnen de 

Bibliotheek op school en dat kan prima bij dit boek. Als de 

leerlingen allemaal hetzelfde boek lezen, nodigt dit uit tot 

regelmatig een kort nagesprek voeren: wat zijn de leeservaringen 

tot nu toe? Laat leerlingen uitspraken en emoties over het boek 

noteren op post-its en geef ze een plek in de tentoonstelling. 

Organiseer op school een voorleesmarathon en nodig leerlingen, 

en ook ouders of andere volwassenen uit om deel te nemen. 

Kijk voor meer werkvormen in de toolkit Activiteiten en de 

Instructiefilms over de boekenkring, boekencircuit en over de 

aanpak Vertel eens. Ook in Open Boek Handboek leesbevordering  

van Jos Walta vind je inspirerende werkvormen.

Boekentips bij Ik zou wel een kindje lusten
• Ruspje Nooitgenoeg (Carle)
• De koning en de kok (Donaldson) 
• Prinses Arabella en de keukenprins (Freeman
• Ontbillenbijt (Praagman)
• Dat lust ik niet (Neal)
• Koenijn proeft bijna alles (Nieuwenhuyzen)
• Een eilandje vla in een zee van chocola (Wille)
• 1,2,3,4,... help, een krokodil (Pabst)
• Krokodil heeft honger (Higuet)
• Wat zegt de kleine krokodil op de crèche? (Montanari)
• Pas op, Een krokodil! (O’Byrne)
• Krrrr...okodil (Rayner)
• Er ligt een krokodil onder mijn bed (Schubert)
• De lieve krokodil (Timmers)

Boekentips bij Het Achterhuis
• Oorlog in inkt: dagboekverhalen (Brink &  Wouda)
• Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes: 100 bijzondere 

Nederlandse vrouwen (Cavallo)
• Hoe fel de zon ook scheen (Dam)
• Anne Frank in het kort / eenvoudig communiceren 

(Hoefnagel)
• Mijn naam is Anne / eenvoudig communiceren (Hoefnagel)
• Het leven van Anne Frank / ballonstrip (Jacobson)
• Heldinnen (Molen)
• Anne Frank / Van klein tot groots  (Vegara)
Meer titelsuggesties: canonvenster Anne Frank / boeken

https://www.boekstartpro.nl/home/kinderopvang/boekstart-boekenpret.html
https://www.youtube.com/watch?v=y3lRcU3X9VU
https://geefeenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/
https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang-primair-onderwijs/slag/
https://www.canonvannederland.nl/nl/annefrank
https://www.youtube.com/watch?v=vYB8v9mmU3E
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/27/anne-frank-lange-versie
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
http://www.dewaanzinnigepodcast.nl
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/activiteiten1/instructiefilmpjes.html
https://www.canonvannederland.nl/nl/annefrank

