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Thijs voert een leesgesprek in 3 havo, met als doel om een positieve attitude ten 
opzichte van lezen te bevorderen.  
 

Een onvervulde droom 
Op een informele manier vraagt Thijs de leerlingen naar hun motivatie voor lezen en hun 
leesvaardigheid. Wesley vertelt dat hij het boek van Kasem over de voetballer Nouri 
heeft gelezen*. Het is het eerste boek dat hij zonder tegenzin helemaal heeft uitgelezen. 
In één ruk, zelfs. Hij is er zelf verbaasd over, maar vooral heel enthousiast: ‘dat lezen zó 
ontspannend en interessant kan zijn!’ Het maakt hem nieuwsgierig naar meer. Thijs 
vertelt dat auteur Henk Spaan ook een boek over Nouri heeft geschreven*. Het staat in 
de mediatheek van de school. Er staan ook meerdere exemplaren van het boek van 
Kasem. Wesleys enthousiasme werkt heel aanstekelijk: verschillende voetballiefhebbers 
zijn nieuwsgierig geworden. Ze spreken met elkaar af dat ze het boek Een onvervulde 
droom gaan lezen. Over een paar weken gaan ze hierover met elkaar in gesprek. Thijs 
vertelt dat hier een aanpak voor is die ontwikkeld is door Chambers: ‘wat vond je 
mooi/niet mooi, wat vond je makkelijk/moeilijk en welke patronen heb je in het boek 
gezien?’ Thijs benadrukt dat het hierbij echt gaat om meningen en ervaringen: niks is 
fout en alles mag worden gezegd. 
Anisha vertelt dat ze door ‘BoekTok’ enthousiast is geworden over de Young Adult reeks 
De hongerspelen*. Ze vertelt Thijs wat BoekTok inhoudt: het is een subcommunity op de 
app TikTok, gericht op boeken en literatuur. Gebruikers maken video's waarin ze de 
boeken die ze lezen, beoordelen en bespreken. Deze boeken variëren in genre, maar veel 
makers richten zich meestal op jeugdliteratuur, jeugdfantasie en romantiek. Onder de 
hashtag #BoekTok op TikTok delen gebruikers hun favoriete boeken op het platform. 
Thijs is enthousiast dat sociale media zo een bijdrage leveren aan een positieve 
leesattitude. Hij wil zijn leerlingen ook graag kennis laten maken met boeken die 
jongeren elkaar niet zo snel zullen aanraden, maar waarvan hij wel vermoedt dat het hen 
zal aanspreken. Daarom oppert hij het idee om een wand in te richten als ‘bookflix’: 
Netflix, maar dan met actuele boeken die ‘in de etalage’ worden gezet en maandelijks 
worden gewisseld.  
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Leesattitude: de intentie om te lezen; de houding ten opzichte van het 
lezen. Vergroten leesattitude - SLO 
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