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Mijn Malmberg

Boekdaten (groep 6-8)
Bij deze variant op speeddaten interviewen de kinderen elkaar 1 minuut over een leesboek. Na elke
‘date’ kruisen de kinderen aan of ze het boek zouden willen lezen, daarna schuiven ze een plekje op.
Om de kinderen te helpen met het interviewen, is een vragenlijst opgesteld.
Voorbereiding

Tips

•

•

•

Zorg voor losse tafeltjes met tafelnummers

Misschien vinden de kinderen het leuk om

erop. Zet bij elk tafeltje twee stoelen neer,

mee te helpen met het organiseren. Denk

tegenover elkaar.

aan: het leuk aankleden van de tafeltjes,

Elk kind neemt één (favoriet) leesboek mee

hapjes en drinken.

naar de date. Het is de bedoeling dat dit
boek al gelezen is.

•

Het is ook leuk om de activiteit met ouders
op een ouderavond uit te voeren. De ouders
nemen dan hun favoriete voorleesboek mee.

Werkwijze

Aan het einde van de avond hebben de

•

Leg de werkwijze uit: We gaan boekdaten.

ouders een lijst met leuke boeken om voor te

Je gaat elkaar interviewen over je boek. Elke

lezen.

date duurt twee minuten: één minuut voor
jouw boek, en één minuut voor het boek van
de ander. Na elke ronde kruis je aan of je het
boek van de ander zou willen lezen.
Daarna schuiven we door.
•

Neem met de kinderen de vragen op het
werkblad door.

•

Maak afspraken over het doorschuiven.
Wanneer de kinderen zitten, wijs dan voor
elke tafel één kind aan. Dat kind blijft elke
ronde zitten, de ander schuift elke ronde een
tafel op.

•

Bepaal zelf hoeveel rondes haalbaar zijn.
Spreek bijvoorbeeld af om telkens na vijf
rondes een korte pauze in te lassen.
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Werkblad Boekdaten
Naam
Zo werkt het:
•

Je gaat elkaar interviewen over je boek. Elke date duurt twee minuten: 1 minuut voor jouw boek,
en 1 minuut voor het boek van de ander.

•

Noteer elke ronde de titel en schrijver van het boek van de ander. Na het interview kruis je aan of je
het boek zou willen lezen.

•
1

De vragen in de rechterkolom kun je gebruiken voor je interview.
Titel:

Kun je iets
vertellen over de
hoofdpersoon?

Schrijver:                
2

Titel:

Met welke persoon uit
het boek zou je vrienden
kunnen worden?

Schrijver:                
3

Titel:
Schrijver:                

4

Titel:

Wie uit dit boek wil
jij niet zijn?
Heb je hardop gelachen
toen je het boek las?
Vertel eens.

Schrijver:                
5

Titel:
Schrijver:                

6

Titel:
Schrijver:                

8

Wat uit dit boek zou
je zelf ook graag mee
willen maken?
Vond je het lastig om
te stoppen met lezen?

Titel:
Schrijver:                

9

Waar speelt het
verhaal zich af?

Titel:
Schrijver:                

7

In welke tijd speelt het
verhaal zich af?

Titel:
Schrijver:                

10 Titel:
Schrijver:                
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Wat vond je moeilijk of
onduidelijk aan dit boek?
Als je een film maakt
van dit boek, welk stukje
zal dan moeilijk te
filmen zijn?
Wat denk je dat ik van
dit boek vind?
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