
Waarom deze les?
In mijn Schoolschrijflessen wil ik kinderen leren hoe ze boeken 
moeten zoeken. Het liefst ga ik met de hele klas naar de Openbare 
Bibliotheek, maar dat is niet altijd haalbaar. 
Ik stimuleer de leerlingen om daar in hun vrije tijd naartoe te gaan 
en dat gebeurt gelukkig ook. Maar hoe zoeken ze boeken online? 
Hoe weten ze wat leuke boeken zijn? Op welke website kun je 
recensies vinden, gemaakt door kinderen? Of boekenfilmpjes van 
kinderen?

In mijn brievenbus op school kreeg ik een briefje van een meisje.

‘Lieve Schoolschrijver, ik vind De regels van Floor leuk. Zijn 
er nog meer boeken van Floor?’

Hoe digitaal vaardig zijn de kinderen? Ik merk vaak dat ze met 
zoeken niet verder komen dan iets intypen bij Google. Daarom 
maakte ik deze puzzels. Er zijn vier websites waarop ze informatie 
mogen zoeken. Zo maken ze daar gelijk kennis mee. Er staan ook 
een paar kennisvragen over boeken in, begrippen zoals flaptekst, 
illustrator, prentenboek, etc.

Hoe vinden ze een bibliotheek‘vestiging’ in hun buurt? Het woord 
vestiging blijkt volledig onbekend, maar staat wel op veel website 
van bibliotheken. En wat kost eigenlijk dat lidmaatschap? En wat 
heb je nodig om een boek te lenen?

Voor wie? 
Groep 6 t/m 8 basisonderwijs.

Kruiswoordpuzzels Boeken zoeken en boekenkennis 

Werkvorm 
De leerlingen mochten in groepjes van twee samenwerken. 
Net als bij 2 voor twaalf, kon de een zoeken en de ander 
puzzelen. 
Er zijn twee puzzels (met gedeeltelijk dezelfde vragen). Zo 
kunnen de groepjes niet echt bij elkaar afkijken, wanneer je 
de puzzels een beetje verspreid uitdeelt. 

Tip: Maak er een wedstrijdje van: welk groepje heeft het 
eerst het woord van 6 letters gevonden?

Websites
Je zou de vier websites alvast als icon op de iPad kunnen 
zetten of als bladwijzer op de computer. Of je maakt er een 
QR-code van.
Ik heb dat bewust niet gedaan, zodat ze het adres zelf 
moesten invullen. Voor sommigen was het foutloos typen 
van een webadres heel lastig, en daarom goed om te 
oefenen.

Als vervolgopdracht, in een volgende les, liet ik de 
leerlingen een boekenkwartet maken.

Zelf een puzzel maken?
Ik heb deze gratis online software gebruikt en de puzzel 
daarna zelf verder vormgegeven.

Veel plezier met deze les!
Rian Visser



www.onlinebibliotheek.nl
E-books lenen

Vertikaal

1. heb je nodig om boeken te lenen
4. boek van Rob Ruggenberg
6. cartoon
8. achternaam schrijfster van Mees Kees
9. leven van een …
11. op www.ikvindlezenleuk.nl kun je een … schrijven
13. op www.onlinebiblio theek.nl kun je dit lenen

Horizontaal

2. dagboek van een …
3. op www.boekenbabbels.nl staan … over boeken
5. daar wonen de piraten van schrijver Reggie Naus
7. voorleesboek met veel tekeningen
10. haalt fouten uit een tekst
12. achternaam Tosca
14. schrijver
15. tekst op achterkant boek
16. zus van Geronimo Stilton

Name:
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Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator

Boeken zoeken en boekenkennis  Puzzel  1 Horizontaal (van links naar rechts)
2. dagboek van een …
3. op www.boekenbabbels.nl staan … over boeken
5.  Reggie Naus schrijft over de piraten van …
7.  hoe noem je een voorleesboek met veel tekeningen?
10.  persoon die fouten uit een tekst haalt
12.  wat is de achternaam van schrijfster Tosca?
14. ander woord voor schrijver
15. hoe heet de tekst op achterkant van een boek?
16. hoe heet de zus van Geronimo Stilton?

Vertikaal (van boven naar beneden)
1.  om boeken in de openbare bibliotheek te lenen heb 

je een … nodig
4.  titel van een boek van Rob Ruggenberg
6.  ander woord voor cartoon
8. achternaam schrijfster van Mees Kees
9. Het leven van een …
11.  op www.ikvindlezenleuk.nl kun je een … schrijven 
13.  op www.onlinebibliotheek.nl kun je een … lenen

Los de puzzel op.

Wie weet het eerst het 
woord van 6 letters?

Deze websites mag je gebruiken om te zoeken

www.bibliotheek.nl
Website van de bibliotheek

www.ikvindlezenleuk.nl
Recensies schrijven en zoeken

www.boekenbabbels.nl
Filmpjes met boekbesprekingen

© Rian Visser, www.rianvisser.nl
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www.onlinebibliotheek.nl
E-books lenen

Vertikaal

1. juf die dieren redt
2. boeken die bij elkaar horen
3. hoofdpersoon boeken van Marjon Hoffman
4. maakt de tekeningen
5. drukt boeken
8. boek van Carry Slee
9. op www.ikvindlezenleuk.nl kun je een … schrijven
10. boek van Rob Ruggenberg

Horizontaal

6. op www.onlinebiblio theek.nl kun je dit lenen
7. achternaam schrijver Robotoorlog
11. non-fictie
12. achternaam Tosca
13. kosten lidmaatschap biblio theek
14. op www.boekenbabbels.nl staan … over boeken
15. leven van een …
16. biblio theekgebouw

Name:
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Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator

Boeken zoeken en boekenkennis  Puzzel  2 Horizontaal (van links naar rechts)
6. op www.onlinebibliotheek.nl kun je een … lenen
7. wat is de achternaam van de schrijver van Robotoorlog?
11. ander woord voor non-fi ctie
12. wat is de achternaam van schrijfster Tosca?
13. wat kost het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen?

Het is …
14. op www.boekenbabbels.nl staan … over boeken
15. Het leven van een …
16. ander woord voor bibliotheekgebouw

Vertikaal (van boven naar beneden)
1. hoe heet de juf die dieren redt?
2. hoe noem je boeken die bij elkaar horen?
3. hoe heet de hoofdpersoon uit de bekende boeken van 

Marjon Hoffman?
4. ander woord voor tekenaar
5. hoe noem je iemand die boeken drukt?
8. titel van een boek van Carry Slee
9. op www.ikvindlezenleuk.nl kun je een … schrijven 
10. titel van een boek van Rob Ruggenberg

Los de puzzel op.

Wie weet het eerst het 
woord van 6 letters?
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Deze websites mag je gebruiken om te zoeken

www.bibliotheek.nl
Website van de bibliotheek

www.ikvindlezenleuk.nl
Recensies schrijven en zoeken

www.boekenbabbels.nl
Filmpjes met boekbesprekingen

© Rian Visser, www.rianvisser.nl
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