
 

 

Wat is de bedoeling? 

Daag je leerlingen uit om meer te lezen. Via deze opdracht motiveer je hen net dat tikkeltje meer om een boek 

uit te lezen.  

 

Hoe ga  je te werk ? 

Spreek met de leerlingen af welk land je gaat bereiken. Bereken de afstand tussen België en het gekozen land en 

maak dat zichtbaar in je leeshoek. Het is ook leuk voor de leerlingen om wat extra info over het land van 

bestemming te krijgen.  

Vervolgens spreek je met de kinderen af hoe ze op de eindbestemming kunnen geraken. Dat doen ze door veel 

te lezen. Iedere bladzijde of ieder boek kan een bepaalde afstand opleveren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 

• 1 bladzijde = 1 km 

• 1 strip = 3 km  

• 1 informatief boek = 5 km  

 

Zo kan iedere leerling zijn steentje bijdragen aan de reis. Maak de route zichtbaar in je leeshoek. Je kan 

bijvoorbeeld op het prikbord twee vlaggen ophangen met daartussen een pijl en de afstand. Je kan de pijl 

onderverdelen per 5 kilometer en de leerlingen telkens de vooruitgang laten kleuren. Zo wordt het leesproces 

duidelijk zichtbaar en dat werkt motiverend!  

 

Hoe kan je dat nu a llem aa l bijhouden? 

Geef de leerlingen een klein logboekje waarin ze per dag kunnen schrijven hoeveel ze lezen en wat ze lezen. Zie 

bijlage! 

 

Wat a ls de eindbestem m ing bereik t is? 

Beloon de leerlingen met een leuk extraatje! Dat kan je als klasleerkracht makkelijk zelf bepalen of vooraf met 

de kinderen. In mijn voorbeeld gebruik ik Engeland als eindebestemming. Ik zou ze dan naar een film laten kijken 

van Matilda. Deze film is een verfilming van het boek en speelt zich af in Engeland. Zo kan je als leerkracht ook 

linken zoeken. 

 

Probeer jij het ook  eens u it in de k las? 

 

Vriendelijke groeten 

Meester Sam 

Klastitularis 4LA 

Pius X Destelbergen 

Op boekenreis! 



Enkele foto ’s ter verduidelijk ing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


