
Welkom in het leescafé 

Boekenproeverij 

Wat is een boekenproeverij? 

Een mooie kans om leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten boeken! 

Leerlingen maken kennis met diverse genres, worden enthousiast van boeken waarvan zij 

dachten dat ze dat nooit leuk zouden vinden.  

De voorbereiding: 

1. Maak een keuze welke genres je wil aanbieden. Ik kies meestal voor vijf genres.  

In de klas heb ik een tafel(groep) per genre, dus vijf groepjes waar de leerlingen kunnen 

zitten.  

De boeken leg ik in het midden neer.  

2. Ik raad aan om 10 boeken per genre uit te kiezen.  

3. Print de menu’s dubbelzijdig en vouw deze in drieën. Je hebt voor iedere leerling een 

menu nodig.  

De leerlingen hebben een pen nodig om hun menu in te kunnen vullen.  

De uitleg: 

Vertel aan de leerlingen dat ze uitgenodigd zijn in het leescafé voor een boekenproeverij. 

De leerlingen zitten in een groep bij één van de genres.  

Bekijk samen het menu. Zij mogen dan een boek pakken en deze gaan ‘proeven’.  

Het proeven begint met het bekijken van de omslag en het lezen van de achterkant. Zij lezen 

een aantal bladzijdes en vullen dan hun menu in.  

Het is niet de bedoeling dat ze het boek uitlezen, maar dat de leerlingen een idee krijgen 

waar het boek over gaat.  

Na een bepaalde tijd, schuiven de leerlingen door naar een volgend groepje en maken 

kennis met een ander genre.  

 

De afronding: 

Na het “proeven” van de vijf genres kun je een aantal leerlingen laten vertellen over de 

boekenproeverij. Wil een leerling een boek lezen dan mag dat natuurlijk! Zijn er meerdere 

leerlingen die interesse hebben in hetzelfde boek dan trek ik stokjes en maken we een 

lijstje in het boek met reserveringen. Dan weten ze aan wie ze het boek moeten geven 

zodra ze het uit hebben.  



Welkom

 

bij het leescafé!
 

menu
boekenproeverij
naam:______________

Titel: 

Auteur:

Genre:

Ik beschrijf in drie woorden de
omslag van het boek:

Ik lees een aantal pagina's van het
boek. Wat vind ik van het boek?

Welke score geef ik dit boek?

Titel: 

Auteur:

Genre:

Ik beschrijf in drie woorden de
omslag van het boek:

Ik lees een aantal pagina's van het
boek. Wat vind ik van het boek?

Welke score geef ik dit boek?



Titel: 

Auteur:

Genre:

Ik beschrijf in drie woorden de
omslag van het boek:

Ik lees een aantal pagina's van het
boek. Wat vind ik van het boek?

Welke score geef ik dit boek?

Titel: 

Auteur:

Genre:

Ik beschrijf in drie woorden de
omslag van het boek:

Ik lees een aantal pagina's van het
boek. Wat vind ik van het boek?

Welke score geef ik dit boek?

Titel: 

Auteur:

Genre:

Ik beschrijf in drie woorden de
omslag van het boek:

Ik lees een aantal pagina's van het
boek. Wat vind ik van het boek?

Welke score geef ik dit boek?


