Handleiding

Boekenmatch

		

Sluit aan bij school

Werkblad t.w.v. € 0,99

Slim swipen naar een boek op maat voor ieder kind
Wat is de Boekenmatch?
De Boekenmatch is een online tool op landvanlezen.nl waarmee ieder
kind op een speelse manier een boek kan vinden dat bij hun persoonlijke
interesse en leesniveau past.
Waarom de Boekenmatch?
Het plezier waarmee een kind een boek leest, bepaalt of hij weer een nieuw boek zal zoeken. Dus hoe groter het leesplezier, hoe groter de kans op het lezen van een volgend boek. Hoe meer leesmeters een kind maakt, hoe beter hij zal
lezen. Veel-lezers presteren beter op verschillende terreinen. Omdat ze een grotere woordenschat hebben, worden
talige vakken als geschiedenis en aardrijkskunde makkelijker. Maar ook een verhaaltjessom gaat beter als je goed kunt
lezen. Vandaar dat het uitermate belangrijk is om leerlingen goed te begeleiden bij het kiezen van een boek.
De Boekenmatch voorziet in die behoefte.

Voor wie is de Boekenmatch?
De tool is speciaal ontwikkeld door
leesexperts van Uitgeverij Zwijsen voor
kinderen uit de groepen 4 t/m 8.

Hoe werkt de Boekenmatch?
De Boekenmatch is intuïtief en eenvoudig in gebruik. Leerlingen
selecteren plaatjes die hen aanspreken door ze naar rechts te slepen.
Plaatjes die ze niet leuk vinden, slepen ze naar links. Als alle plaatjes
op zijn, analyseert de tool de voorkeuren van de leerling en geeft daar
passende boeken bij; een top 3 en een top 10.
Wanneer gebruikt een leerling de Boekenmatch?
Als een kind niet weet wat voor boek bij hem past, of je wil hem uitdagen
om eens een boek van een andere schrijver te lezen of een ander genre te
kiezen, dan is de Boekenmatch een ideale manier om dat te bewerkstelligen.
Welke boeken zitten er in de Boekenmatch?
• voor verschillende leeftijden
• met verschillende AVI’s
• fictie en non-fictie
• grappig en serieus
• science fiction en geschiedenis
• strips en romans
• voor goede en minder goede lezers
• van bekende en minder bekende auteurs
Op deze manier is de kans groot dat de leerling een passend boek krijgt
gepresenteerd en met plezier zal lezen.
Waar kun je Boekenmatch gebruiken?
Overal en op elk device!
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