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Eureka! 
Werken met non-fictie in de klas

Boekentips & werkvormen 

rond informatieve boeken



“In secundair lees je niet meer voor”



“(Voor)lezen gebeurt tijdens de les Nederlands”



“Leerlingen moeten romans lezen”



“Prentenboeken zijn voor kleuters”

Geletterdheid = meer dan teksten ontcijferen en begrijpen 
 visuele geletterdheid telt ook mee!



“En de klassiekers dan?”



Informatie + boeken = 1 verhaal



Wat zijn de voorwaarden voor goede 
non-fictie voor kinderen & jongeren?

• Autoriteit

• Accuraatheid

• Aantrekkelijkheid

• Aangepast 

• Aangenaam lezen

• Actueel



Boeken op tafel

• Loop eens langs de boeken
– Ken je sommige al?
– Welke boeken associeer je meteen met non-fictie?
– En welke zou je eerder voorbijlopen op zoek naar informatieve 

boeken?



Non-fictie op het eerste gezicht



Prentenboeken voor jong en oud



Op het snijvlak van kunst & 
wetenschap/techniek



Aan de slag met non-fictie

Een voorstelling van de handleiding



Meisjes en wetenschap -
expertwerkvorm

1. Lees het hoofdstukje individueel.
2. Probeer jouw stukje van het raster in 

te vullen.
3. Overleg je antwoorden met je 

expertgroep (= zelfde tekst gelezen.).
4. Vorm nieuwe groepjes: van elke 

tekst 1 iemand.
5. Wissel informatie uit en vul het 

raster aan terwijl je luistert.
6. Ga terug naar je expertgroep en 

overloop kort samen.



Boekparen maken



Dobbelen met vragen

– 1 = Wie

– 2 = Wat

– 3 = Waar

– 4 = Wanneer

– 5 = Waarom

– 6 = Hoe



Een wandeling door de tekst



Het K-W-L plan
KENNEN WILLEN WETEN GELEERD



2 leugens, 1 waarheid



Extra!
• Kies (samen met een partner) één boek uit.

• Bedenk hoe je hier kort mee aan de slag kan in 
de klas (5 min. is al voldoende).

• Stel je idee aan elkaar voor.



Handleidingen

Eureka!
Werken met fictie en non-fictie tijdens de 
Jeugdboekenmaand 2018

Verbeeldingsvaardig werken met boeken
van boekbespreking naar foto (en weer terug)

Sinds begin november op de website

In wording

Zie: www.jeugdboekenmaand.be



Dankuwel!
www.iedereenleest.be

margot.vandingenen@iedereenleest.be

http://www.iedereenleest.be/

