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Het maakt niet uit hoe ze gaan lezen, als ze maar lezen: Minibieb in de 
klas 
 
Lezen voor de lol  

Een mooie manier die we steeds vaker terugzien om leerlingen over de eerste drempel van het lezen 
te krijgen is door een (kleinschalige) klassenbibliotheek aan te bieden in de brugklas. Leerlingen 
beginnen de les met 10 minuten lezen in een boek naar keuze. De boeken zijn alleen bedoeld voor 
leesplezier, ze worden niet overhoord, er hoeft geen boekverslag geschreven te worden en alles 
mag.  

Om aan te tonen dat lezen ook leuk kan zijn is het belangrijk dat de titels aanspreken, dat de boeken 
er fris en modern uitzien en dat er rekening wordt gehouden met kinderen die niet willen lezen 
danwel een kleine woordenschat hebben. Eenvoudige manieren hiervoor zijn humoristische boekjes, 
comics, graphic novels , boeken zoals “Diary Of A Wimpy Kid” en Hi-Lo boekjes besproken in de 
vorige post.  Ook boeken over een specifiek onderwerp kan net die paar leerlingen wel aanspreken 
met onderwerpen zoals sport,  ruimtevaart, techniek of dieren, gericht geschreven op tieners.  

Een mooi voorbeeld is de Mini Bieb in een klaslokaal Engels bij Curio Scala te Breda. In 3 jaar tijd is 
hier een leuk en divers aanbod van boeken in de klas en starten de leerlingen elke les met 10 
minuten lezen. Zoals elke lezer weet, zodra iets je aandacht weet te pakken wil je toch weten hoe 
het verhaal afloopt en wil je doorlezen.  
 
Het lastigste stukje voor een niet-lezer is het oppakken van het boek en het beginnen met lezen.Met 
pakkende titels is die drempel zo genomen en werkt het aanstekelijk voor degenen die de hakken in 
het zand zetten om te zien dat klasgenootjes wel uit zichzelf gaan lezen als ze een boek hebben 
gevonden wat ze leuk vinden. 

 
    
 
 
 

 

        

 

 
 
Minibieb Engels klaslokaal Curio Scala Teteringen 


