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Deze lessuggestie ‘E-boeken in de klas” is gemaakt voor leerlingen van de

tweede en de derde graad. Dit lespakket wil jou helpen om digitaal lezen op te

starten in de klas. In het kader van dit pilootproject krijgt jouw klas via de

bibliotheek toegang tot duizenden e-boeken van de Koninklijke Bibliotheek

(KB) van Nederland. We vinden het fijn dat je dit lespakket wilt gebruiken. Het

is opgebouwd rond één gerichte opdracht: Laat je leerlingen digitaal lezen en

e-boeken ontdekken via het e-boekenplatform van de Koninklijke Bibliotheek

Nederland: www.bibliotheek.nl/e-books.

Bij dit lespakket horen twee animatievideo’s: 

> De animatievideo voor leerkrachten overloopt kort een aantal mogelijke

stappen om aan de slag te gaan met digitaal lezen in jouw klas. 

> De animatievideo voor leerlingen kan je bijvoorbeeld gebruiken als

creatieve instap bij jouw les over digitaal lezen, om een discussie op

gang te brengen en hen warm te maken om het ook eens te proberen. 

Meer info en beide video’s vind je op

www.cultuurconnect.be/eboekenindeklas 

Wij wensen jou en je leerlingen alvast veel leesplezier!

Het projectteam van de bibs van Beringen, Bilzen en Westerlo, i.s.m.

Cultuurconnect

Bib Beringen: Anne Vrints, 011 45 08 10

Bib Bilzen: Carmen Kessen, 089 51 95 03

Bib Westerlo: Kristien Verboven, 014 54 94 62

Cultuurconnect: Jan Braeckman en Herlinde De Vos, 02 213 10 20

Beste leerkracht, 

Digitaal lezen kent stilaan een opmars in Vlaanderen. De bibliotheken van

Beringen, Bilzen en Westerlo willen graag deze nieuwe manier van lezen

introduceren in secundaire scholen via het testproject “E-boeken in de klas”.

De bib is immers de plek bij uitstek waar je in contact kan komen met nieuwe

media en vormen van lezen. 

Scholen en bibliotheken delen vaak dezelfde doelstellingen. Ze willen

bijvoorbeeld allebei jongeren aanzetten tot lezen. Leerlingen leesplezier

bijbrengen is groeikapitaal voor het leven geven. Maar scholen hebben niet

altijd de middelen en de kennis om bijvoorbeeld digitaal lezen en nieuwe

digitale media te introduceren. Daarom willen we met de bibliotheek scholen

helpen om mediawijsheid en leesplezier te stimuleren bij de leerlingen. 
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Toelichting van het leesproject
(à5 min.)

Vertel de leerlingen dat hun school (samen met een aantal andere scholen uit
Beringen, Bilzen en Westerlo) is uitgekozen voor dit exclusief  pilootproject, om
het digitaal lezen van e-boeken te testen met leerkrachten en leerlingen via een
specifiek e-boekenplatform. Afhankelijk van de resultaten van deze test en de
feedback van de leerlingen en leerkrachten, wordt dit project mogelijk uitgebreid
naar andere bibliotheken en scholen in Vlaanderen. Meer info vind je op
http://www.cultuurconnect.be/projecten/e-boeken. 

Klasgesprek ‘wat vind jij van digitaal lezen’?
(à20 min.)

Maak een gratis account aan op www.mentimeter.com om een klassikale enquête
te organiseren over digitaal lezen. Via een woordenwolk die op het groot scherm
verschijnt, zien de leerlingen meteen en interactief  de resultaten met de
antwoorden van alle leerlingen op de vraag. Bereid twee aparte vragen voor,
een meerkeuzevraag en een open vraag: 
- Heb jij al eens een boek of  een krant digitaal gelezen?
- Wat vind jij van digitaal lezen?
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Gebruik een pc-lokaal om deze lessen rond digitaal lezen
en e-boeken te geven. De leerlingen mogen hun eigen
smartphone gebruiken of  krijgen een tablet of  pc te leen
van de school.

Lesverloop in een notendop
Deze lessuggestie is er voor leerkrachten Nederlands en leerlingen van
de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Het doel van dit
lespakket is leesplezier stimuleren en de toegang tot digitaal lezen
faciliteren. Je kan de lessuggestie gebruiken voor een leesopdracht
zoals je die graag zelf  vormgeeft. De les behandelt dus niet de
verwerking van een boek, maar wel de manier waarop ze het boek lezen. 

Het lespakket is opgebouwd rond twee lessuggesties. 

In het eerste lesuur bereid je de leerlingen in het pc-lokaal voor via een
klasgesprek rond de voor- en nadelen van digitaal lezen, de toestellen
waarop je e-boeken kan lezen en laat je hen op een fijne manier
kennismaken met het e-boekenplatform
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html. 

In het tweede lesuur krijgen de leerlingen een testaccount om in 
te loggen op het e-boekenplatform, een e-boek uit te kiezen en te
downloaden op hun toestel. Vervolgens mogen ze het e-boek de rest 
van het lesuur lezen.
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Overloop samen met de klas de voor- en nadelen van digitaal lezen en van papieren boeken. 
Dit kan best aan het bord gebeuren, zodat de leerlingen dadelijk een beeld krijgen van de voor-
en nadelen. Laat de leerlingen aanvullen waar ze zoal aan denken.

Een voorbeeld:
Voordelen van digitaal lezen Nadelen van digitaal lezen
- je boek lijkt minder dik - niet goed voor de ogen 
- gemakkelijk om mee te nemen - hoofdpijn
- 24/24 7/7 - platte batterij
- offline lezen - slapeloosheid
- geen verplaatsing naar de bib - meldingen op je smartphone
- je kan het overal lezen en altijd
- je boek is ALTIJD beschikbaar 
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Enquête via mentimeter

Ga naar www.mentimeter.com en gebruik jouw inloggegevens/code om de woordenwolk op 
het grote scherm te zien en laat de leerlingen de vragen beantwoorden via hun pc. 

Voor- en nadelen van digitaal lezen

Vraag 1: Heb je al eens een boek of  krant digitaal gelezen?

Vraag 2. Wat vind jij van digitaal lezen?  Vul 3 woorden in waaraan je denkt.
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Animatievideo (à1 min.)
Toon de animatievideo voor leerlingen op www.cultuurconnect.be/eboekenindeklas. In deze
video zie je Boris die papieren boeken verkiest en Dieter die liever digitaal leest. De video toont
een aantal voor- en nadelen van digitaal lezen en van papieren boeken. Zo breng je op een
fijne manier een klasgesprek op gang.

- Bespreek het resultaat van de percentages wie er al digitaal heeft gelezen en laat de
leerlingen wat meer uitleg geven.

- Hieronder zie je een voorbeeld van het resultaat via Mentimeter.

- Hiernaast zie je een voorbeeld van een
woordenwolk via Mentimeter.

Tip: De woorden die het grootst worden, zijn het
vaakst ingetypt. Laat de leerlingen een paar
opvallende woorden verduidelijken. 

Korte bespreking: 
Wie weet waar je deze digitale boeken 
kan terugvinden? 
Er bestaan verschillende kanalen 
zoals Bol.com. Via de Standaard Boekhandel of  
via enkele bibliotheken kan je een e-reader lenen
waar e-boeken op staan. In Nederland kun je, als
je lid bent van de Bibliotheek.nl, elke 3 weken tot
wel 10 e-boeken tegelijk lenen.

Achtergrondinfo 
bij dit lesonderdeel

Wist je dat je e-boeken altijd en overal kunt
lezen? Behalve op een e-reader kun je ook
online boeken lezen op je tablet, smartphone
of computer. Lezen op een tablet of
smartphone is erg makkelijk als je wilt
multitasken en dus ook andere apps wilt
gebruiken. Via de les van vandaag heb je
meteen toegang tot al je e-boeken en 
je kunt direct verder lezen op de pagina 
waar jij gebleven bent.

E-boeken lezen kan 24 uur per dag en 
7 dagen per week. Je kunt ook nooit te laat
zijn met het inleveren van geleende 
e-boeken, want ‘terugbrengen’ gaat
automatisch. Heb je je e-boek nog niet uit?
Geen probleem: je kunt ‘m onbeperkt
verlengen. Lezen kan op elk apparaat; 
je hoeft dus niet per se een e-reader te
hebben. Het kan ook op je smartphone,
tablet of  pc.  Als je nog niet meerderjarig
bent, mag je gratis deze e-boeken uitlenen.

Bovendien kan je het lettertype en de
lettergrootte bepalen, kiezen voor achter -
grondverlichting op je e-reader of kiezen
voor de dag- of nachtstand in de app. 
Heb je je boek uit? Verder lezen wordt een
gemak. Selecteer een ander boek uit jouw
bibliotheek via je account of laat je inspireren
door de gratis inkijkexemplaren in de
Android app of op je e-reader en lees ze
meteen. Op die manier kun je dus supersnel
aan een nieuw boek beginnen!



Jullie top 5
(à15 min.)

Ga opnieuw naar www.mentimeter.com en laat de leerlingen er hun top 5 invullen.
Via de woordenwolk worden de titels die de leerlingen opgaven meteen zichtbaar. 

Vraag: Typ de 5 titels in van de boeken die je hebt gekozen.
- Laat de leerlingen de vraag beantwoorden via hun pc.
- De leerlingen wachten nadat ze deze vraag hebben ingevuld. 
- Overloop nadien de titels die het vaakst gekozen zijn. 
- Een voorbeeld van een woordenwolk via Mentimeter:

9 E-BOEKEN IN DE KLAS8 LESPAKKET

S
TA

P3
Verkenning e-boekenplatform
(à25 min.)

De leerlingen gaan zelf  op zoek op de website van de KB van Nederland. 
Toon hen waar ze de e-boeken kunnen vinden: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html

De leerlingen stellen een individuele top 5 samen van de boeken die zij zouden
willen lezen en waarom. Ze lezen de korte inhoud, bekijken de covers, … 
Deze top 5 zetten ze in een Word-bestand en mailen ze eventueel door naar de
leerkracht. Zo heb je meteen een zicht op de titels die jouw leerlingen verkiezen
en hun motivatie. 

Een voorbeeld:

1 Shock Ik vind de schrijver heel goed. Ze laat me heel erg
meeleven in het verhaal. Het is een jeugdthriller. Ik hou
van spanning

2 Poema  Het verhaal lijkt me heel mysterieus. Ik zou heel graag
Scandinavische willen achterhalen in het boek wie de moordenaars zijn 
psychothriller en wie de brieven stuurde. 

3 Lijdensweg Ik vind het heel erg en spannend tegelijkertijd en wil
weten wat ze heeft meegemaakt. 

4 Verzwegen Ik wil vaak weten wat de waarheid is achter al die daden
in hun leven.
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Tip: De woorden die
het grootst worden, 

zijn het vaakst
ingetypt. Laat de

leerlingen de titels
die het vaakst

voorkomen
verduidelijken. 



En nu, lezen maar
(à25 min)

Wie het toestel bij heeft waarop hij wil lezen kan het e-boek al downloaden op dat
apparaat. Help de leerlingen hierbij op weg. De rest van het lesuur mogen de
leerlingen hun gekozen e-boek digitaal lezen.  
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Aan de slag met je inloggegevens
(à10 min.)

Deel de inloggegevens uit die voor iedere leerling uniek is en vraag dat ze dit
goed bewaren. Noteer voor jezelf  wie welke inloggevens heeft gekregen. 
De inloggegevens kan je verkrijgen via de bibliotheek van Beringen, Bilzen 
of  Westerlo. De leerlingen loggen in op http://www.bibliotheek.nl/e-books.html 
en downloaden de app op hun toestel.

De leerlingen loggen in
met hun eigen
webacount en geven 
hun e-mailadres en
wachtwoord in. 
Ze kiezen via hun
account een e-boek dat
ze graag zouden willen
lezen en zetten het al 
op hun plankje. 
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Nabespreking in de klas en enquête
Via een nabespreking vraag je klassikaal aan de leerlingen wat ze van
het digitaal lezen vonden aan de hand van open vragen. Welk e-boek
hebben ze gekozen om te lezen? Hebben ze het volledig e-boek digitaal
gelezen? Welk toestel verkiezen ze? Zouden ze het nog eens willen
doen?...

Online enquête met leerlingen
Graag zouden we met Cultuurconnect en de bibliotheken van Beringen,
Bilzen en Westerlo de leestest afsluiten met een evaluatie bij leerkrachten
en leerlingen. Aan alle leerlingen die digitaal hebben gelezen (of  hebben
afgehaakt), vragen we om (liefst in de klas) een online enquête in te
vullen. Dit duurt slechts een 10-tal minuten, maar is wel enorm belangrijk
om de juiste feedback te verzamelen. Op het einde van de leestest krijg
je van jouw bibliotheek de juiste online link om de enquête door de
leerlingen te laten invullen. Alvast hartelijk dank!

Diepte-interview met leerkrachten
De leerkrachten die deelnamen aan dit project zouden we graag
ontmoeten voor een diepgaander gesprek over deze ervaring, jullie
suggesties, bedenkingen... Dit hoeft niet meer dan een half  uur te duren.
Wij nemen daarvoor nog contact op met jou. Bedankt alvast!

Nuttige achtergrondinfo over het e-boekenplatform:

> Via de online Bibliotheek heb je toegang tot ruim 15.000 e-boeken.
> Je kan uit de collecties voor de jeugd (-15j) elke 3 weken tot 10 e-boeken

tegelijk lenen. 
> Uit de collecties voor volwassenen kan je max. 6 e-boeken uitlenen per jaar.
> Je kan ze lezen op je smartphone, e-reader, pc of  laptop.
> Na 3 weken (21 dagen) verdwijnt het e-boek van je boekenplank. 

Het e-boek verdwijnt dus van je toestel en je kan het opnieuw uitlenen.
> De accounts zijn geldig tot het einde van het schooljaar.
> Het testaccount is persoonlijk want iedereen maakt zijn eigen boekenplankje

aan waar je de boeken die je leest bijhoudt, inclusief  de bladwijzer.



Leerdoelstellingen
Lesdoelen

• leerlingen maken kennis met digitaal lezen 
• leerlingen raken vertrouwd met nieuwe digitale media
• leesbevordering

Vakgebonden eindtermen
Lezen
De leerlingen ontwikkelen binnen gepaste situaties een bereidheid om:
• te lezen
• hun persoonlijke waardering en voorkeur voor bepaalde teksten uit te spreken.

Vakoverschrijdende eindtermen 
Socioculturele samenleving
• Empathie: leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van

anderen; 
• Mediawijsheid: leerlingen gaan alert om met media; participeren doordacht via de media

aan de publieke ruimte; met een open en constructieve houding
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