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Aan de slag

BOEKEN OP MAAT 
Boekenzoeker helpt iedereen tussen 0 
en 18 jaar bij het kiezen van een boek. 
Aan de hand van criteria die je selec-
teert – gebaseerd op je leesvoorkeuren 
en interesses – geeft Boekenzoeker 
leesadvies op maat. Op Boekenzoeker 
vind je meer dan 3000 titels, zowel 
voor veellezers als voor beginnende en 
aarzelende lezers. De site toont niet elk 
verschenen boek maar een zorgvuldige 
selectie van diverse titels, samengesteld 
door een redactieteam. Boekenzoe-
ker kreeg een WAT WAT-label van De 
Ambrassade, wat aangeeft dat de site 
betrouwbare info voor jongeren biedt.

AAN DE SLAG 
Boekenzoeker is erg makkelijk in 
gebruik. In de zoekbalk vind je vijf  zoek-
criteria die je leerlingen kunnen helpen 
om gericht te zoeken naar boekentips: 
‘leeftijd’, ‘soort boek’, ‘thema’, ‘dikte’ 
en ‘extra’. Onder elke zoekfunctie vind 
je een groot aantal keuzemogelijkheden, 
die je ook met elkaar kunt combineren. 
Bij elke leestip vind je bibliografische 
info en een korte inhoudelijke beschrij-
ving, geschreven op maat van kinderen 
en jongeren. Bovendien kan je een frag-
ment uit het boek lezen. Wanneer een 
boek beschikbaar is in de Luisterpunt-
bibliotheek, vind je ook een luisterfrag-
ment.
Leerlingen kunnen sterren geven aan 
boeken en een reactie achterlaten. Je 
kan ook de reacties van anderen lezen. 
Boekentips kan je delen met anderen 
via mail en sociale media, of  je kan je 
eigen lijstje als pdf  downloaden. 
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TIP: BOEKENZOEKER SPELEN-
DERWIJS LEREN KENNEN KAN 
MET DE BOEKENZOEKER- 
BINGO. DAAG JE LEERLINGEN 
UIT OM VOOR IEDER BINGO- 
VELD EEN GEPAST BOEK TE 
VINDEN. DOWNLOAD HET 
BINGOFORMULIER OP DE 
WEBSITE: WWW.BOEKEN- 
ZOEKER.BE 

Vernieuwde 
Boekenzoeker 
BIEDT LEESTIPS OP MAAT
Op zoek naar een boek dat bij je past? Boekenzoeker helpt je kiezen! 
Iedereen Leest lanceerde onlangs de volledig vernieuwde website  
www.boekenzoeker.be. Het opzet van Boekenzoeker is simpel: jonge lezers 
helpen in hun zoektocht naar een boek dat aansluit bij hun interesses.
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LAAT JE 
INSPIREREN!
Ook als leerkracht kun je inspiratie 
opdoen op Boekenzoeker: neem pools-
hoogte van het recente boekenaanbod 
en ontdek nieuwe titels om je klasbiblio-
theek of  leeslijst aan te vullen.  
Of  laat je inspireren door de themati-
sche boekenlijstjes. Er zijn leeslijsten 
over klimaat, pesten, racisme en nog 
veel meer onderwerpen, vaak gelinkt 
aan de actualiteit. De top tien per 
leeftijdsgroep toont de boeken die de 
meeste stemmen kregen.  
Volg Boekenzoeker op Facebook voor 
verrassende leestips en updates.

PROMOTIE-
MATERIAAL
Wil je Boekenzoeker promoten in je 
school of  klas? Bestel dan postkaartjes, 
affiches of  stickers via 
www.boekenzoeker.be. 
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