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Boek 
Schriftconventies – tekstniveau, groep 1-2 
Betekenisnetwerk: voor, achter, boven, beneden, onder, links, rechts, begin, 
midden, eind, voor -en achterkant, rug, kaft  
 
 
Prentenboeken (voor)lezen  
Van het voorlezen van een (prentenboek) maakt juf Heleen een ritueel met min of meer 
vaste stappen. Ze laat eerst het boek zien en vraagt de kinderen te vertellen wat er op 
de voorkant staat. Dan benoemt ze de titel, de schrijver en de illustrator. Ook de 
achterkant laat ze zien: daar wordt meestal kort beschreven waar het boek over gaat. De 
rug van het boek benoemt ze ook. Het is handig om daarnaar te kijken als je in een 
bibliotheek een boek uitkiest.  Als de kinderen alles goed bekeken hebben, vraagt Heleen 
waar het boek over gaat. Daarna leest ze de achterkant voor.   
 
Regelmatig vertelt ze de kinderen dat we in Nederland een boek (voor)lezen van voor 
naar achter, van boven naar beneden en van links naar rechts. In het Chinees en het 
Arabisch is dat bijvoorbeeld niet zo.  Daarom heeft ze vandaag de Arabische variant 
meegenomen van het boek ‘Jij bent de liefste’ van Hans en Monique Hagen. Het is een 
heel mooi gebonden boekje, met een rode rand op de kaft. Voor de Arabische kinderen in 
de klas is het heel waardevol om ook op school een boek te hebben in hun moedertaal, 
voor de kinderen die geen Arabisch kennen, is het heel interessant: ze stoeien met hoe 
ze het boek moeten vasthouden en in welke richting ze moeten bladeren: wat is dat 
lastig! Juf Heleen heeft nog andere boeken meegenomen, zodat alle kinderen kunnen 
ontdekken welke soorten boeken er allemaal zijn: een atlas, een woordenboek, een 
stripboek, een versjesboek, een moppenboek, een verhalenboek, een sprookjesboek en 
een kookboek. Wat zijn er veel verschillende boeken! De kinderen ontdekken 
spelenderwijs de verschillen in grootte, dikte, vorm etc., ook al kunnen ze nog niet echt 
lezen. In de lees/schrijfhoek mogen een aantal kinderen zelf een boek maken met de 
materialen die juf Heleen klaargelegd heeft.   
  
 
Bron: Walta, J. (2011) Open Boek, Kinderboekenwinkel de Boekenberg, Eindhoven  
  
 
Een boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm 
van tekst en afbeeldingen en om deze informatie weer te geven, op te slaan en 
te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang.  
https://nl.wikipedia.org/ 
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