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hey leeshelden-
begeleider 

In dit boekje kan je enkele leuke 
activiteiten vinden om de laatste 
sessie van het leesheldentraject 
helemaal anders aan te pakken! 
De laatste sessie gaan we graven 
in de boekenkoffers en gaan we 
de boeken op een andere manier 
ontdekken. Zijn jullie er klaar voor? 

In het boekje kan je 5 spelactiviteiten 
en 3 knutselactiviteiten terugvinden. 
Elke activiteit duurt gemiddeld 20 
minuten. 

Kies samen met je leesheldengroepje 
wat je het liefste wil gaan doen. 
Maak een combinatie van spelletjes 
en knutselactiviteiten die jouw groep 
het leukste zal vinden. 

Geniet van jullie laatste 
leesheldendag! 

rarara ik 
ben een... 
standbeeld! 

MATERIAAL 
Boekenkoffer 

1. Er gaat 1 kind even 
buiten wachten. 

2. Kies met je groep 3 boeken uit de 
koffer en legt die op een tafel. Dan 
kies je samen uit deze 3 boeken 
1 boek dat jullie gaan uitbeelden. 
Wanneer je iets uitbeeldt, doe je 
dit zonder te bewegen (zoals een 
standbeeld). Voorbeelden: 
★ ‘nachtwacht’: doen alsof je een 

weerwolf/vampier bent 
★ ‘3 katten op een rij’: doe alsof 

je een kat bent 

3. Het kind wordt 
binnengeroepen 
en kijkt naar de 
standbeelden.Dan 
probeert het kind 
het juiste boek te 
kiezen uit de 3 
boeken die op de 
tafel liggen. 

4. Laat alle 
kinderen om 
de beurt eens 
buiten gaan 
en herhaal 
tot iedereen 
geweest is. 
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de spelactiviteiten 

1. 

Letterkoekjesspel 

Neem een handvol lettertjes 
uit de zak met letterkoekjes. 
Probeer met deze letters jouw 
eigen naam te vormen. Heb je 
niet alle nodige letters? Wissel 
dan met jouw buren tot je je 
naam helemaal kan leggen. 

3. Neem opnieuw 
lettertjes uit de zak 
met letterkoekjes en 
leg naast jouw naam 
je favoriete woord, in 
letterkoekjes. 

MATERIAAL 
Letterkoekjes, 
boekenkoffer 

2. Ga in de boekenkoffer op zoek 
naar jouw favoriete boek van het 
leesheldentraject. Blader in het boek en 
ga op zoek naar een woord in het boek 
dat je heel mooi vindt. 

4. Mix de letters van jouw naam 
en je favoriete woord door 
elkaar. Probeer nu zoveel 
mogelijk woorden te vormen 
met deze letters. Wie maakt 
de leukste woorden? En wie 
heeft de meeste woorden? 

5. Eet je woorden 
lekker op! 
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Tang- MATERIAAL 
Boekenkoffer, tangramspel 
(voorbeelden tangrammen -raadseltjes eventueel) 

1. Iedereen kiest zijn favoriete 
boek uit. De tangramblokjes 
liggen in het midden. 

2. Om beurt proberen de 
kinderen een personage uit 
hun favoriete boek te puzzelen 
met de tangrammen. Kan de 
rest van de groep raden welk 
personage wordt uitgebeeld? 

3. Mag het wat moeilijker? Ga 

Boekenzoeker
 MATERIAAL 

Afbeeldingen van boeken, 
met de titel eraf geknipt. 

op zoek naar dieren in de 
boeken uit de boekenkoffer. 
Kies er 1 dier uit en leg dat 
dier met je tangramblokken. 
Laat dit dier liggen. 

4. Nu ga je op zoek naar een ander 
dier en probeer je dat dier te 
leggen door maximaal 2 stukjes 
van het vorige dier te verplaatsen. 
Gelukt? Ga dan op zoek naar 
een volgend dier en probeer dat 
alweer te leggen door maximaal 
2 stukjes te verplaatsen. 

1. Vertel de groep dat 
alle boeken hun titels 
verloren zijn. Dat 
ze op zoek moeten 
gaan naar de juiste 
titel bij elk boek. 

2. Laat ze de afbeeldingen en titels 
zoeken. Verstop er ook enkele heel 
goed. Kunnen ze alle afbeeldingen 
van de boekenkaften terugvinden? 
En kunnen ze de juiste titel bij de 
juiste kaft plakken? 

VOORBEREIDING 

Voorzie afbeeldingen van 
enkele leuke boekenkaften. 
Maak een mix van boeken uit 
de boekenkoffer en boeken 
die ze niet kennen. Knip de 
titels uit de afbeeldingen. 
Verspreid de afbeeldingen en 
de titels over het lokaal / de 
bibliotheek. 
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Boekenquizzzz 
MATERIAAL 
Boekenkoffer, pen, papier 

1. Kies met de hele groep het boek uit 
waarmee jullie aan de slag gaan. 

Ga daarna in de 
bibliotheek ook op 
zoek naar enkele 
van de boeken. Dan 
kunnen ze daar alvast 
al even in neuzen.

 VARIATIE 

Gebruik echte boeken 
ipv de afbeeldingen. Plak 
dan gewoon even de titel 
af. Vergeet dan wel geen 
prints van de titels te 
voorzien.

 VARIATIE 

3. Elk groepje gaat 5 
quizvragen over het 
boek maken. Let 
op! Het gaat om 
hetzelfde boek. Dus 
ze mogen de vragen 
wel wat moeilijker 
maken. 

2. Verdeel de groep in 
twee en zorg ervoor 
dat jullie niet te dicht 
bij elkaar zitten. 

4. Hebben de twee 
groepjes hun vragen? 
Doe de boeken toe. 
De groepjes stellen 
om de beurt vragen 
aan elkaar. Welk 
groepje heeft de 
meeste vragen goed 
beantwoord? 
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de knutsel-

activiteiten 

kunstenaarsboek 

1. Kies met de groep het 
favoriete boek uit dat 
jullie al gelezen hebben. 

3. Neem pen en papier en 
teken wat de begeleider 
voorleest. De begeleider 
kan een paar keer rustig 
herhalen. 

4. Vergelijk de 
tekeningen. 
Lijken ze op 
elkaar? 

MATERIAAL 
Papier, kleurpotloden/ 
stiften, boekenkoffer 

2. De begeleider zoekt 
een mooi fragmentje in 
het boek en gaat het 
voorlezen. Luister naar wat 
de begeleider voorleest en 
speel het fragmentje mee 
af in je hoofd. 

VARIATIE 

Doe dit met een boek dat 
ze nog niet kennen. Een 
mooi voorleesboek uit de 
bib bijvoorbeeld. 
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instaboek

 MATERIAAL 
Boekenkoffer, papier, 
kleurpotloden/stiften, 
voorbeelden van 
Instagram/facebook/ 
tiktokpagina’s 

veel succes 

7 

Maak met de hele groep 
1 levensgroot profiel door 
papieren aan elkaar en 
aan de muur te kleven.

 VARIATIE 

1. Iedereen kiest een boek 
uit de boekenkoffer. 

2. Beslis in groep of je 
kijkt naar instagram, 
facebook of tiktok. 
Ga samen op zoek 
(op de computer/ 
smartphone/…) en 
zoek op hoe een 
profielpagina eruitziet. 

3. Ga in jouw boek op zoek naar een 
leuk personage. Zoek in het boek 
meer informatie over het personage. 
Verzamel deze informatie en vul 
zelf aan met weetjes die je zelf hebt 
uitgevonden. 

4. Teken nu de profielpagina 
uit. Maak een tekening 
van je personage en schrijf 
er alle leuke weetjes bij. 

5. Stel je personage 
voor aan de rest 
van de groep. 
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volgende leesheld! 

Maak een uitnodiging voor de 
volgende leeshelden.Na jullie komt 
er een nieuw groepje lezen, maar 
zij weten natuurlijk niet wat ze 
mogen verwachten. Maak een 
mooie uitnodiging voor de volgende 
leeshelden. Aan de ene kant van het 
papier teken je jezelf en schrijf je 
jouw naam. 

MATERIAAL 
Papier, kleurpotloden/stiften 

Draai het blad om en teken op de 
lege kant wat jij het leukste vond aan 
leeshelden en schrijf het erbij. Schrijf/ 
teken ook een leuke boodschap voor 
de volgende leesheld. Wens hen veel 
succes! De begeleider hangt de werkjes 
op in de bibliotheek en/of bezorgt ze 
aan de volgende leeshelden. 

https://leeshelden.Na


LEESHELDEN.BE 

Meer info? 
Provincie Vlaams-Brabant 

Provincieplein 1 
3010 Leuven 

vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be 

http://LEESHELDEN.BE
http://vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

