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LEES EENS WAT ANDERS 
 

Lees je ook nu nog, thuis op de bank of ergens anders? En wat lees je dan?  

Deze week doen we een LEESCHALLENGE. Ga eens na wat je allemaal leest en wat je nu 

eens zou kunnen lezen. Kies iets om te lezen uit alles wat je tegenkomt. 

 

WAT IS ER TE LEZEN IN HUIS? 

 

Je leest elke dag van alles, zonder dat je het merkt of er bij stil staat. Je leest op je 

telefoon of de ondertiteling bij een film. Daarnaast valt er vaak van alles te lezen in huis. 

Je hebt natuurlijk schoolboeken, maar er liggen in huis misschien ook tijdschriften, een 

krant, kookboeken of folders. Hebben je ouders boeken en wat lezen ze dan graag? Of heb 

je een jonger broertje of zusje die eigen boeken heeft? En als je niet van papier leest, lees 

je vast ook veel op je telefoon of tablet. Je kunt het nieuws volgen of een online 

abonnement op een krant hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK EN VIND 

 

Loop eens door je huis en kijk wat er allemaal te lezen is en verzamel zo veel mogelijk 

verschillende soorten teksten. Het mag van alles zijn! 

Kun je in huis niets vinden om te lezen? Zoek dan iets te lezen op internet, bijvoorbeeld 

een blog, een nieuwssite of een online tijdschrift. 
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WAT GA JE LEZEN? 

 

Kies nu iets te lezen uit alles wat je tegen bent gekomen. Bekijk de verschillende soorten 

teksten en onderwerpen. Lees niet maar één tekst: kies er een paar.  

De reden waarom je voor een tekst of boek kiest kan steeds verschillend zijn. Waarom kies 

jij voor de tekst of het boek? 

 

Schrijf op wat jij deze week leest en waarom. Je kunt dezelfde vraag ook aan je ouders 

stellen… 

 

WAT GA JE LEZEN? WAAROM? 

  

  

  

  

  

 

LAAT ZIEN WAT JE LEEST! 

 

Laat aan je docent en schoolgenoten zien wat je hebt gedaan. 

1. Maak een foto van de verschillende teksten of boeken die je in huis bent 

tegengekomen. Schrijf daar in een paar zinnen bij wat je hebt gekozen om te lezen 

en waarom. 

2. Bewijs het! Laat ook zien dat je leest en waar. Maak een leuke foto! 

3. Deel de foto’s met je docent en vrienden.  

                    

Ik mag koken 

en zoek een 

recept. 

Lekker lui 

op de bank 

met… 


