Aan de slag

De boekenbende
van Buelinckx

HOE START JE JE EIGEN
BOEKENCLUB OP SCHOOL?
Over de auteur
LAURA BUELINCKX
Hoe doe je dat, een boekenclub opstarten op school? Om eerlijk
te zijn, geen idee. Ik doe ook maar wat, laat dat duidelijk zijn. Elke
bijeenkomst is een leermoment. In dit artikel deel ik alvast enkele
tips & tricks, op basis van wat ik tot nu toe heb geleerd.
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TIPS & TRICKS
1. VERZAMEL LEERLINGEN
Uiteraard moet je je leerlingen warm
maken. Zelf enthousiast zijn over
boeken is een must. Ik heb een
Instagramaccount voor mijn leerlingen,
waarop ik reclame heb gemaakt.
Daarnaast heb ik ook via Smartschool
de boekenbende gepromoot. Een toffe
flyer, een wervende boodschap, een
leuke foto: het kan allemaal helpen.
2. LAAT DE LEERLINGEN ZICH
AAN ELKAAR VOORSTELLEN
AAN DE HAND VAN HUN
LIEVELINGSBOEK
De eerste bijeenkomst heb ik de
leerlingen zichzelf laten voorstellen
aan de hand van hun lievelingsboek.
Zo kwam het gesprek meteen goed op
gang. We kwamen meer te weten over
elkaars leesvoorkeuren.

VERLOOP
3. STEL EEN LEESLIJST OP
Tijdens diezelfde eerste bijeenkomst
hebben we al geprobeerd om een
leeslijst samen te stellen aan de
hand van onze voorkeuren. Dat was
een beetje puzzelen en zoeken en
stemmen, maar het is toch gelukt.
Achteraf bekeken is enige sturing van
de leerkracht zeker niet overbodig. Ik
zou de volgende keer toch al zelf meer
titels durven voor te stellen.

Hoe de bijeenkomsten precies verlopen,
hangt in mijn geval een beetje af van het
gelezen boek. Het helpt sowieso om een
aantal vaste ‘boekenvragen’ te hebben.
Denk aan vragen als: Wat betekent de titel?
Kon je je identificeren met een personage
en waarom? Welk personage ergerde je?
Welke hoofdthema’s kon je onderscheiden?
Hoe worden die uitgewerkt door de auteur?
Wat vind je van de schrijfstijl? Daar heb ik
gesprekskaartjes van gemaakt.

4. BEPAAL DE AGENDA
Je leerlingen geven zelf goed aan wat
voor hen haalbaar is qua planning.
Wij komen één keer per maand
samen tijdens een middagpauze. Dat
is kort en bondig. In de toekomst
plannen we wel een uitstapje of een
namiddagactiviteit.

Ik probeer ook steeds een creatieve
manier van bespreken te zoeken,
afhankelijk van het boek dat we lezen.
We hebben bijvoorbeeld De boekendief
van Mark Zusak gelezen, waarin een
personage een boekje maakt van oude
blaadjes papier die hij wit schildert en
betekent. Ik heb dan hetzelfde gedaan
voor mijn leerlingen, namelijk pagina’s
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uit een oud kringloopboek gescheurd,
ze wit beschilderd en de leerlingen er
een tekening of een mooie passage
op laten zetten. Dit bundelden we dan
zelf tot een boekje. Er zijn ook een
paar ideeën die ik tot nu toe nog niet
heb kunnen uitwerken: een auteur
uitnodigen bijvoorbeeld, of een uitstap
maken.

PADLET
Ik maakte ook een padlet waarop
alle data worden gepost, samen
met de leeslijst, maar ook allerlei
boekenquotes en de foto’s die ik van
mijn bendeleden maakte. Ik heb hen
namelijk allemaal gefotografeerd
als in een mugshot, waarop ze
een ‘boekenmisdaad’ bekenden
– je vindt op deze pagina enkele
voorbeelden. Daarnaast heb ik ook
een eigen logo, gemaakt door een
bevriende illustratrice. Dat hangt
in posterformaat in mijn klas en ik
heb er ook buttons van gemaakt om

aan mijn leden uit te delen. Op die
manier wordt lezen in een positief en
hip daglicht gesteld – iets wat ik heel
belangrijk vind.

De padlet van de Boekenbende
van Laura Buelinckx vind je op
https://nl.padlet.com/
laurabuelinckx/boekenbende.
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