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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Surprise 
 
Inleiding 
 
De maand december is weer aangebroken. Dit is een echte feestmaand. Misschien zelfs 
een maand van hard werken als je aan surprises doet. Eentje voor een klasgenoot, 
eentje voor je vriend op de sportclub en eentje voor iemand thuis. Waar wacht je nog 
op? Aan de slag! 
 
Opzet van deze lesbrief 
 
Deze lesbrief gaat over boekkaften. Wat is hun functie? Je onderzoekt zes kaften aan de 
hand van de titel, de plaatjes, het lettertype, de lettergrootte, de bladverdeling en de 
tekst. 
Ook ga je, als surprise, zelf een boekkaft maken van een schoenendoos. 
 
Opdracht 1 
 
Bekijk de zes kaften van boeken die hieronder staan. 
 
 kaft 1 kaft 2 kaft 3 

 
 kaft 4 kaft 5 kaft 6 
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Vul het schema in. 
 
 Kaft 1 Kaft 2 Kaft 3 Kaft 4 Kaft 5 Kaft 6 
Wat is de titel? 
 

      

Wie heeft het 
geschreven? 

      

Wat valt je op aan 
de plaatjes? 

      

Wat kun je 
zeggen over de 
lettertypes die 
gebruikt zijn? 

      

Waarom zijn er 
verschillende 
lettergroottes 
gebruikt, denk je? 

      

Wat maakt deze 
kaft zo bijzonder? 

      

Welke kaft 
spreekt jou het 
meeste aan? 
Geef ze een cijfer 
van 1 t/m 6: 1 
spreekt jou het 
meest aan, 6 het 
minst. 

      

 
Opdracht 2 
 
Lees de zes heel korte samenvattingen hieronder. 
 
samenvatting 1 
 
Door steeds twee kunstwerken naast elkaar te plaatsen zet de schrijver aan tot kijken en 
vergelijken en is hij benieuwd naar jouw eigen mening. 
 
samenvatting 2 
 
Een meisje dat heel lang gepest is, komt terug naar school en neemt wraak. 
 
samenvatting 3 
 
Duveke wil eigenlijk niet meewerken aan het plan van haar beste vriendin om iedereen te 
laten denken dat ze dood is, zodat ze op haar eigen begrafenis aanwezig kan zijn. Maar 
Rivka laat haar geen keus. 
 
samenvatting 4 
 
Als lezer krijg je een waar antwoord waarom je kunt lachen op vele grote vragen: wat is 
leven precies? Hoe maak je iets levends uit een verzameling stoffen die net zo dood zijn als 
legosteentjes? Waarom zit een eenvoudige cel nog knapper in elkaar dan de ingewikkeldste 
robot?
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samenvatting 5 
 
De wereld is voorgoed veranderd. Callie staat voor een onmogelijke keuze nu haar ouders 
dood zijn en haar broertje ernstig ziek is. Er is niemand die ze kan vertrouwen en haar enige 
uitweg lijkt de bodybank: een gewetenloze organisatie waar ze niks mee te maken wil 
hebben. 
 
samenvatting 6 
 
Je favoriete onderwerp wordt door beroemde wetenschappers uitgediept. Je krijgt antwoord 
op vragen als: Wie vond het vliegtuig uit? Hoe kun je met je oog een kluis openen? En hoe 
diep kan een onderzeeër komen? 
 
Welke samenvatting hoort bij welke boekkaft? 
 
kaft 1 hoort bij samenvatting … 
kaft 2 hoort bij samenvatting … 
kaft 3 hoort bij samenvatting … 
kaft 4 hoort bij samenvatting … 
kaft 5 hoort bij samenvatting … 
kaft 6 hoort bij samenvatting … 
 
www.eenboekjeopen.nl is een site waarop je informatie kunt vinden over boeken en waar 
tips staan over hoe je een goed boek voor jezelf kunt kiezen.  
 
Opdracht 3 
 
Als surprise ga je een boek maken. Hiervoor heb je een schoenendoos met deksel nodig. 
Je kunt ook een schoenendoos gebruiken waarbij de deksel aan de doos vastzit. 
 
Doe het zo: 
● Bedenk voor wie je deze surprise gaat maken. 
● Beplak de doos. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met (inpak)papier. Je kunt de doos 

ook beschrijven met stift. Met de deksel doe je nog niets. De deksel wordt jouw 
‘bijzondere kaft’. 

● Bedenk een titel voor je boek. Dit kan de naam van de degene zijn die je ‘boek’ 
krijgt, maar ook een woord die bij die persoon of jouw cadeau past, of een zin die 
jullie aan het lachen maakt. Schrijf de naam, het woord of de zin met stift op de 
deksel. 

● Beplak de deksel. Je kunt hiervoor allerlei materialen gebruiken. Denk aan watten, 
schuursponsjes, verf, krantenknipsels, fragmenten uit boeken, gedichten, 
(spijker)stof, stickers, foto’s en kralen. Maak er iets bijzonders van! 

● Zorg ervoor dat jouw titel een mooie plek krijgt op de deksel. Je kunt hiervoor 
verschillende lettertypes en -groottes gebruiken. 

● Van een paar boeken uit opdracht 1 en 2 is zelfs de binnenkant van het boek 
speciaal. Laat je hierdoor inspireren voor de binnenkant van jouw schoenendoos! 
Je vindt de voorbeelden hieronder. 

● Stop jouw cadeautje in de schoenendoos of plak het vast op de bodem. 
● Je kunt de schoenendoos inpakken in kranten of feestpapier. 
● Zorg ervoor dat de naam van degene voor wie de surprise is, goed leesbaar is. 
 
Fijne feestdagen! 
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 boek 3 boek 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    boek 5 

 


