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Boekstagram
in de kijker
Over de auteur
Wie graag op een ongedwongen manier op de hoogte wil blijven
van het recente boekenaanbod, kan daarvoor zeker terecht op
Instagram. Daar bevinden zich namelijk best wel wat leerkrachten
die ook boekstagrammers zijn. Fons tipt graag 7 inspirerende
accounts. Heleen Rijckaert
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Sarah en haar twee kinderen Zeger en Mona verslinden samen
boeken en delen hun tips. De prachtige foto’s en uitgebreide
beschrijvingen ademen de intieme sfeer uit die samen genieten van een boek kan oproepen. Sterk aan te raden voor wie
lesgeeft in het basisonderwijs.

Een leerkracht die graag meeleest met haar leerlingen, dat
is Saartje. Ze deelt wat ze leest op haar account om zowel
haar leerlingen als anderen te inspireren. In haar feed vind je
uitgebreide recensies die je meteen over de streep trekken om
het boek te lezen. Een aanrader voor wie lesgeeft in de tweede
graad van het secundair onderwijs.

@INE_LEEST

Op Ines account vind je voor ieder wat wils. Ze begon haar
account met de bedoeling om de leesmotivatie van haar
leerlingen te vergroten, maar door de grote variatie spreekt
ze een breed publiek aan. Het laatste nieuwe kinderboek, een
YA-roman of een boek voor ouders: iedereen vindt er wel een
boekentip die zal kunnen bekoren.
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Ook aan de zee verspreiden ze de leesmicrobe. Joke Coudeville, leerkracht aan het SJSP Blankenberge, deelt op Instagram
én TikTok gretig boekentips. Daarmee overtuigt ze niet alleen
haar leerlingen om meer te lezen; ook menig voorbijscrollende
Instagrammer vindt er een boekentip.

Met dit account willen de scholen van het Stedelijk Onderwijs
Gent laten zien wat ze allemaal lezen en van welke boeken ze
houden. De boekentips komen uit verschillende scholen en
worden gebundeld door leescoach Katlyne De Leye. Vooral de
reacties van de kinderen zijn erg leuk om te lezen!

@DEKLASVANEVA

Veel aandacht voor diversiteit op het account van Eva Dierickx.
Wie op zoek is naar kinderboeken met diverse personages en
inclusieve thema’s, vindt hier zeker z’n gading!

@SAAR_LEEST

Kleuterleerkrachten: hier moet je zijn! Lerarenopleider Saar
Steverlinck deelt als gepassioneerd veellezer onder meer
prentenboeken die ingezet kunnen worden in de klas. Maar ook
voor de volwassen lezer vind je hier heel wat tips.

