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Jongens en lezen
Jongens en boeken, dat lijkt op gespannen voet te staan met 
elkaar. Uit onderzoek blijkt dat jongens minder lezen dan meisjes. 
En ook in de praktijk zul je ervaren dat de meeste jongens in de 
groep minder snel een boek pakken dan de meisjes.
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jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. jongens van B.O.J. keuren en beoordelen de boeken die voor deze serie geschreven worden. 
Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.Alleen manuscripten die door het panel worden goedgekeurd, komen in de serie.

Lesbrief
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B.O.J. de boeken
Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., Er zijn vier boekenseries voor in de bovenbouw binnen B.O.J., 
van de van de van de populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst,populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst,populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst,populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst,populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst,populaire kinderboekenschrijvers Marco Kunst, Bies van  Bies van  Bies van  Bies van 
Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens Ede, Els Rooijers en Dirk Nielandt. Daarmee krijg je alle jongens 
aan het lezen!aan het lezen!aan het lezen!

B.O.J. in de klas
Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek Jongens houden van competitie. Daag ze uit met de boeken van B.O.J. Laat ze het eerste boek 
van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste van iedere schrijver lezen en vervolgens de bijgevoegde quiz maken. Wie beantwoordt de meeste 
vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).vragen goed? Houd het bij in het B.O.J.-klassement (zie pagina 4).

De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c. De antwoorden van de B.O.J. boekenquiz: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c.

Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met Een worstelaar, een gamer en een skater met 
de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische de wens deel te nemen aan de Nolympische 
Spelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooitSpelen. Zal het Max, Milan en Makito ooit
lukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordtlukken die droom te verwezenlijken? Het wordt
de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …de jongens zeker niet makkelijk gemaakt …

Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en Fanatieke freerunners zijn het, Niels, Pepijn en 
Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's Adil. Ze klimmen op daken en maken salto's 
over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene over stegen. Stoere gasten, die van het ene 
avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.avontuur in het andere verzeild raken.

Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt Drie Victors samen in een band? Dat wordt 
al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet al snel V3. Maar de band is niet compleet 
zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. zonder Krista. Dus V3&K: onthoud die naam. 
Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!Die band gaat het helemaal maken!

Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. Brent is de aanvoerder van een groep kinderen. 
Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: Zij hebben een zware taak op hun schouders: 
red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net red de wereld! De boeken over Brent zijn net 
een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.een achtbaan. Je leest ze in één adem uit.
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1.  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van  In welk boek beginnen de voornamen van
de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?de hoofdpersonen met dezelfde letter?

a. Opgejaagd!Opgejaagd!Opgejaagd!
b. b. Op de NoordpoolOp de NoordpoolOp de NoordpoolOp de NoordpoolOp de Noordpool
c. RoofovervalRoofovervalRoofovervalRoofovervalRoofoverval

2. Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.? Wat betekent de afkorting B.O.J.?
a. Bladzijden Over Jongensa. Bladzijden Over Jongensa. Bladzijden Over Jongensa. Bladzijden Over Jongensa. Bladzijden Over Jongensa. Bladzijden Over Jongens
b. Bas Op Juliab. Bas Op Juliab. Bas Op Juliab. Bas Op Juliab. Bas Op Julia
c. Boeken Over Jongensc. Boeken Over Jongensc. Boeken Over Jongensc. Boeken Over Jongensc. Boeken Over Jongensc. Boeken Over Jongens

3. Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil? Wat voor winkel heeft de oom van Adil?
a. Een bakkerija. Een bakkerija. Een bakkerij
b. Een sportzaakb. Een sportzaakb. Een sportzaak
c. Een juwelierswinkelc. Een juwelierswinkelc. Een juwelierswinkelc. Een juwelierswinkel

4.  In welke Amerikaanse stad worden de   In welke Amerikaanse stad worden de   In welke Amerikaanse stad worden de   In welke Amerikaanse stad worden de   In welke Amerikaanse stad worden de   In welke Amerikaanse stad worden de 
Nolympische Spelen gehouden?Nolympische Spelen gehouden?Nolympische Spelen gehouden?Nolympische Spelen gehouden?Nolympische Spelen gehouden?

a. San Franciscoa. San Franciscoa. San Francisco
b. New Yorkb. New York
c. Los Angelesc. Los Angelesc. Los Angeles

5. Wie is de tekenaar van Wie is de tekenaar van Wie is de tekenaar van Wie is de tekenaar van V3&K? V3&K?
a. Bert van der Meija. Bert van der Meija. Bert van der Meija. Bert van der Meij
b. Juliette de Witb. Juliette de Witb. Juliette de Wit
c. Peter Fitz Verploeghc. Peter Fitz Verploeghc. Peter Fitz Verploeghc. Peter Fitz Verploegh

 6.  Welk woord zit verborgen in de   Welk woord zit verborgen in de   Welk woord zit verborgen in de   Welk woord zit verborgen in de   Welk woord zit verborgen in de   Welk woord zit verborgen in de 
achternaam van Bob Negelreef?achternaam van Bob Negelreef?achternaam van Bob Negelreef?achternaam van Bob Negelreef?achternaam van Bob Negelreef?achternaam van Bob Negelreef?

 a. Achterneef a. Achterneef a. Achterneef a. Achterneef
 b. Spelregel b. Spelregel b. Spelregel b. Spelregel
 c. Regelneef c. Regelneef c. Regelneef c. Regelneef c. Regelneef

 7.  Welke sport komt voor in   Welke sport komt voor in   Welke sport komt voor in   Welke sport komt voor in   Welke sport komt voor in   Welke sport komt voor in Op de Op de Op de 
Noordpool en RoofovervalNoordpool en RoofovervalNoordpool en RoofovervalNoordpool en RoofovervalNoordpool en RoofovervalNoordpool en RoofovervalNoordpool en Roofoverval??

 a. Freerunnen a. Freerunnen a. Freerunnen a. Freerunnen a. Freerunnen
 b. Kitesurfen b. Kitesurfen b. Kitesurfen b. Kitesurfen b. Kitesurfen
 c. Schaken c. Schaken c. Schaken c. Schaken

8.   Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon    Waar hoort Brent de hoge schelle toon 
voor het eerst?voor het eerst?voor het eerst?

 a. In de schoolbieb a. In de schoolbieb a. In de schoolbieb a. In de schoolbieb
 b. Op straat b. Op straat b. Op straat b. Op straat
 c. In het ziekenhuis c. In het ziekenhuis c. In het ziekenhuis c. In het ziekenhuis c. In het ziekenhuis c. In het ziekenhuis

 9.   Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie    Met wat voor auto gaan Mus, Peppie 
en Banaan de snelweg op?en Banaan de snelweg op?en Banaan de snelweg op?en Banaan de snelweg op?en Banaan de snelweg op?en Banaan de snelweg op?

 a. Een taxi a. Een taxi a. Een taxi a. Een taxi
 b. Een vuilniswagen b. Een vuilniswagen b. Een vuilniswagen b. Een vuilniswagen
 c. Een bus c. Een bus c. Een bus

10.   Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en    Na vijf dagen lopen komen Brent en 
Ozan in welk land?Ozan in welk land?Ozan in welk land?Ozan in welk land?Ozan in welk land?Ozan in welk land?

 a. België a. België a. België
 b. Duitsland b. Duitsland b. Duitsland
 c. Frankrijk c. Frankrijk c. Frankrijk

B.O.J.
Boekenquiz
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