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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Boeken delen 
 
Inleiding 
 
 
Lezen ... Dat is even wegdromen in je luie stoel ... 
Je bent op een zonnig, onbewoond strand, maakt een 
ruimtereis of bent op onderzoek uit in het verleden. Alles 
kan in boeken. En van lezen word je ook nog eens 
slimmer. 
Maar hoe graag lees jij? En wat lees je dan het liefst: 
series of losse boeken? 
 
 
Uitleg 
 
In deze lesbrief werk je met boeken die deel uitmaken van een serie. Je gaat die boeken 
vergelijken met losse boeken. Bij het eerste boek uit een serie zoek of bedenk je een 
volgend deel. Bij losse boeken bedenk je een deel 0 of 2. 
Als eindopdracht kun je kiezen uit drie opdrachten: het tekenen van een voorkant en het 
schrijven van een flaptekst, het maken van een trailer of het schrijven van een kort verhaal. 
 
Niveau 
 
Deze lesbrief is geschikt voor alle klassen van de leerlagen 1 en 2 van het vmbo. 
 
Opdracht 1 
 
Er bestaan heel veel boekenseries. Zoek er minstens vijf op en beantwoord per serie de 
volgende vragen. Je kunt boekenseries vinden via internet of in de (school)bibliotheek. 
• Hoe heet de serie? 
• Wie heeft de serie geschreven? 
• Heeft deze auteur nog meer series geschreven? 
• Uit hoeveel delen bestaat de serie? 
• Is de serie of een deel van de serie verfilmd? 
• Waar gaat de serie over, wat is het thema? 
• Voor welke leeftijd is deze serie geschreven? 
• Wie lezen deze serie meer: jongens of meisjes? 
 
Opdracht 2 
 
Vorm een groepje van vier leerlingen. Bespreek jullie antwoorden van opdracht 1.  
Beantwoord met elkaar de volgende drie vragen: 
• Wat zijn de voordelen van een serie? 
• Wat zijn de nadelen? 
• Hoe belangrijk is het eerste deel uit een serie? Geef argumenten (redenen). 
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Opdracht 3 
 
Kies een eerste deel uit een boekenserie, bijvoorbeeld een van de volgende voorbeelden. 
 

           
 
Opdracht 4 
 
Bedenk zelf het antwoord op de volgende vragen. 
• Waaraan kun je zien dat dit boek onderdeel uitmaakt van een serie? 
• Uit hoeveel delen bestaat deze serie? 
• Hoe heet deel 2? 
• En deel 3? 
• Zal deze serie verfilmd worden? Waarom wel/niet? 
• Is dit een serie voor jongens of voor meisjes? Leg uit. 
 
Tip: Controleer je antwoorden door ze op te zoeken. 
 
Opdracht 5 
 
Kies een los boek, een boek dus dat geen onderdeel uitmaakt van een serie, bijvoorbeeld 
een van de volgende boeken. 
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Opdracht 6 
 
Lees t/m blz. 40 uit het boek dat je bij opdracht 5 gekozen hebt.  
 
Opdracht 7 
 
Geef antwoord op de volgende vragen: 
• Als dit boek deel 1 was uit een serie, wat gebeurt er dan in deel 2? 
• Wat zou de titel zijn van deel 2? 
• Wat wordt de titel van de serie? 
• Is het nodig om de titel van dit boek, deel 1, te veranderen? Zo ja, wat wordt de 

nieuwe titel? 
• Als dit boek deel 2 was uit een serie, wat gebeurt er dan in deel 1? 
• Wat zou er gebeurd zijn in deel 0, het deel vóór deel 1? 
 
Opdracht 8 
 
Kies een van de volgende opdrachten. 
 
• Als jouw gekozen boek bij opdracht 5 deel 1 uit de serie zou zijn, teken dan de 

voorkant en schrijf de flaptekst (de tekst op de achterkant van het boek) van deel 2. 
• Als jouw gekozen boek bij opdracht 5 deel 2 uit de serie zou zijn, teken dan de 

voorkant en schrijf de flaptekst (de tekst op de achterkant van het boek) van deel 1. 
• Maak een trailer voor de verfilming van de serie of juist van dit deel, het boek dat jij 

gekozen hebt bij opdracht 3 of 5. Zorg ervoor dat duidelijk is dat het boek onderdeel 
uitmaakt van een serie. 

• Schrijf voor jouw gekozen boek bij opdracht 3 of 5 een vervolg, een deel 0 of deel 2. 
Jouw korte verhaal bestaat uit ongeveer 300 woorden. 

 


