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Leesvoer 1ste graad 

Beste ouder(s) 
Beste leerling 

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om 
sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip op-
brengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en 
tekst op zich heeft ook een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat 
kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor 
weer vaker lezen. (http://www.lezen.nl/waarom-doet-lezen-er-toe) 

Het spreekt voor zich dat wij lezen dan ook een belangrijke activiteit vinden. Naast de vele 
fictie en non-fictiefragmenten in de methode Nederlands en de leesopdrachten die de leer-
lingen krijgen, zetten we graag een aantal initiatieven in de kijker. 

We maken eerst en vooral reclame voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. De KJV 
is een jury van jongeren tussen 4 en 16 jaar. Als jurylid krijg je een lijst van acht boeken die 
je dit schooljaar zal lezen. Tussen oktober en maart kom je vijf keer samen met twee bege-
leiders en bespreek en beoordeel je de boeken. Wanneer je alle boeken hebt gelezen, stel 
je je eigen voorkeurslijstje op. Alle lijstjes van alle juryleden van Vlaanderen worden verza-
meld en geteld. Zo wordt duidelijk welke boeken er in elke leeftijdsgroep door de juryleden 
bekroond worden. 
Alle juryleden die gestemd hebben, krijgen een uitnodiging voor een passende afsluiter van 
het KJV-jaar. Het is altijd een activiteit om naar uit te kijken. 

Je kan lid worden van de KJV-groep voor het eerste en tweede middelbaar in de biblio-
theek van Blankenberge. (Woon je niet in Blankenberge, dan kan je ook eens in jouw bib 
navragen of zij leesgroepen organiseren.) 

� Inschrijven doe je door een mail te sturen naar inge.desutter@blankenberge.be voor 17 
september. Daarin vermeld je je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en leerjaar. 

� De startvergadering vindt plaats op zaterdag 24 september om 10.00 u., in de bib. 
� Meer info vind je op www.kjv.be. 
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Vervolgens willen we leerlingen ook de kans bieden om hun eigen bibliotheek wat uit te 
breiden. Dat kan door een abonnement te nemen op de aloud gekende Vlaamse Film-
pjes, een nieuwe reeks Straffe Belgen en/of een boekenpakket van Boektoppers. 
Hieronder vindt u informatie over die verschillende pakketten en linken naar de websites. 

Vlaamse Filmpjes (http://www.averbode.be/Pub/vlaamsefilmpjes/vlaamsefilmpjes-Jaarprogramma.html) 
12x per jaar krijg je een mooi leesboek met een boeiend verhaal, geschreven door een bekende 
jeugdauteur. De boekjes zijn mooi geïllustreerd en perfect afgestemd op de interesses en het leesni-
veau van 10-14-jarigen.  
� 12 geïllustreerde pocketboeken met mooie vormgeving en stevige kaft  
� Nieuw formaat: vanaf nu 56 i.p.v. 32 pagina's, maar dezelfde hoeveelheid tekst, meer witruimte 

en een groter lettertype voor meer leescomfort.  
� Heel veel verschillende verhaalsoorten: avontuur, historisch, griezel...  
� Geschreven door de beste jeugdauteurs 

Prijs: 30 euro 

Straffe Belgen (http://www.averbode.be/straffebelgen) 
Ontdek Belgen die hun sporen hebben nagelaten in de Belgische geschiedenis met een verhaal (9-
14 jaar).   
� 5 mooie verhalen (40 blz.) met illustraties in kleur  
� 27 blz. verhaal en 8 blz. info om alles over een bekende Belg te ontdekken: het leven in zijn/haar 

tijd, zijn/haar invloed ...  
� Belgen uit verschillende disciplines: kunst, wetenschap, politiek, sport ... en van alle tijden!  
� een quiz, een kruiswoordraadsel en een link naar extra onlinevideomateriaal! 

Prijs: 25 euro 

Boektoppers 
Als jij ergens voor gaat zitten, dan kan het maar beter de moeite zijn! Daarom vind je bij Boektop-
pers enkel de mooiste, spannendste en meest hilarische verhalen. Verhalen die je zullen meeslepen 
en voor je ogen tot leven komen. 
Er is een boekenpakket van vijf boeken voor de eerste graad (http://www.boektoppers.be/nl/secundair-
onderwijs/graad-1) en een boekenpakket voor de tweede graad (of boekenwurmen van de eerste 
graad): http://www.boektoppers.be/nl/secundair-onderwijs/graad-2). 

Prijs: 19,75 euro per pakket 

 
Wil je een van de pakketten bestellen? Vul dan snel het digitale bestelformulier in 
(https://goo.gl/forms/AG7wSC5b09R5rPyS2) en stort het gepaste bedrag op BE67 4727 0974 0187. 
Doe dit voor 20 september. De boeken worden je nadien via je leerkracht Nederlands be-
zorgd. 

Vriendelijke groeten 

J. Coudeville, M. De Boom, A. De Block, D. Degraeve, C. Tack, S. Van Damme, A. Vandenbilcke 
leerkrachten Nederlands eerste graad 


