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Starten met Kilometerlezen
1. Maak een account aan op www.kilometerlezen.nl
2. Inloggen met e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord
3. Vul adresbalk browser aan met /beheer: www.kilometerlezen.nl/beheer
4. Vul gegevens in op de profielpagina o.a. afspraak leeskilometers van de klas
Zie ook 3.3 Beheer

Quiz starten
1. Inloggen op www.kilometerlezen.nl
2. Vul adresbalk browser aan met /beheer: www.kilometerlezen.nl/beheer
3. Kies juiste quiz en verstopplek vlag
(zie licentieformulier of tekstblad Leesquiz)
4. Quiz actief: JA
5. Instellingen opslaan met knop ‘verstuur’
6. Quizvragen starten:
Vul adresbalk browser aan met /quiz: www.kilometerlezen.nl/quiz
Zie ook 3.3 Beheer en 5.2 Quiz en vlag veroveren
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1. Inleiding
Kerndoelen
Het project Kilometerlezen sluit aan
bij de kerndoelen 4, 6, 7 en 9 van het
basisonderwijs (2006).
Meer informatie over Kerndoelen
basisonderwijs en Tussendoelen &
leerlijnen: http://tule.slo.nl en www.slo.nl.

Kinderen die lezen leuk vinden, lezen
meer en gaan hierdoor ook sneller vooruit
in zowel technisch als begrijpend lezen.
Nationaal en internationaal onderzoek
bevestigt dit. De invloed van lezen
op woordenschat, begrijpend lezen,
technische leesvaardigheid en spelling
is groot. Met het project Kilometerlezen,
geschikt vanaf groep 6, worden leerlingen
gestimuleerd om veel ‘leeskilometers’ te
maken. Door deze leeservaring zijn ze in
staat om hun eigen smaak te ontwikkelen
en kunnen ze de gelezen boeken op hun
waarde beoordelen. Is het gekozen boek
wel een leuk of goed boek? Het waarderen
en beoordelen van boeken is een
onderdeel van de cirkel die hoort bij het
lezen van boeken. Competitie, uitdaging,
beloning en actie zijn steekwoorden die
bij deze leeftijd passen. In het project
‘Kilometerlezen’ komen deze aspecten aan
de orde.

Referentiekader Nederlandse Taal
Met Kilometerlezen werken de leerlingen
aan het bereiken van de referentieniveaus
lezen voor het primair onderwijs, zoals
deze staan beschreven in ‘Leerstoflijnen
lezen beschreven’ (SLO, 2011):
• leerlingen komen in aanraking met
een leesomgeving
• leerlingen ervaren de verschillende
functies van taal en lezen
• leerlingen voeren verschillende
leestaken uit
• leerlingen komen in aanraking
met verschillende onderwerpen,
tekststructuren en kenmerken van
verhalen
• leerlingen breiden hun woordenschat
uit en werken aan het begrijpen en
interpreteren van teksten
• leerlingen leren om ervaringen uit te
wisselen over teksten
• leerlingen breiden hun kennis en
vaardigheden uit met betrekking tot het
kiezen van boeken en het vinden van
digitale informatie over boeken

Leerdoelen, Kerndoelen en
Referentiekader
Leerdoelen
• leerlingen maken kennis met een
aantrekkelijk leesaanbod
• leerlingen maken ‘leeskilometers’
• leerlingen stimuleren elkaar om boeken
te lezen
• leerlingen leren boeken te beoordelen
• leerlingen gebruiken diverse websites
rondom ‘lezen’
• leerlingen werken actief met een digitaal
leesspel op internet

Handleiding Kilometerlezen
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2. Project:
Kilometerlezen
2.1

Pakket Kilometerlezen

in de hele klas veel leest. Pas dan kan de
leesquiz gespeeld worden en is er kans
om de leesvlag te veroveren.
De collectie bestaat uit boeken die aan
sluiten bij de halteplaatsen. De leesquiz
bevat vragen die te maken hebben met
een aantal kerntitels uit deze collectie.
Zorg ervoor dat deze boeken van de
leesquiz in ieder geval door één of
meerdere leerlingen gelezen worden. Op
het meegeleverde tekstblad Leesquiz zijn
de quizvragen en antwoorden vermeld
en een overzicht van de kerntitels. De
overzichten zijn ook te vinden via
www.kilometerlezen.nl/handleiding. Als
u bent ingelogd kan het browseradres
aangevuld worden met de toevoeging
/handleiding.

School ontvangt van de bibliotheek:
• licentie met activatiecode voor toegang
tot www.kilometerlezen.nl: de licentie is
één schooljaar geldig voor één groep
(bijvoorbeeld groep 6a)
• collectie boeken
• vlag Kilometerlezen
• 1 set leespaspoorten
• leesquiz Kilometerlezen (digitale
toepassing in www.kilometerlezen.nl)
• tekstblad Leesquiz met quizvragen,
antwoorden en kerntitels
Met het project Kilometerlezen worden
leuke leesboeken bij de leerlingen onder
de aandacht gebracht. De pagina’s die de
leerlingen lezen, worden leeskilometers.
Leerlingen kunnen wekelijks op de website
www.kilometerlezen.nl de gelezen pagina’s
invullen. Met deze leeskilometers maken
de leerlingen een reis door een virtueel
landschap. Tijdens deze reis komen ze
langs verschillende halteplaatsen met
informatie over leesboeken, boekfiguren,
schrijvers en leuke websites over lezen.
De halteplaatsen op de website zijn: het
sportveld, de bioscoop, het leescafé, de
luisterplek, de school, het restaurant, het
spookslot, het clubhuis, de bibliotheek,
het muizenhol van Geronimo Stilton en de
lachspiegeltent.

2.2

2.3

Technische eisen project Kilometerlezen
• pc met internetaansluiting
• Kilometerlezen werkt met recente versie
van de volgende browsers: Google
Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer
(versie 11 of hoger), Microsoft Edge
• voor gebruik op iPad iOs versie 9 en
hoger en op Android tablet versie 4
en hoger
• beeldschermresolutie minimaal
1024 x 768 pixels
• toegang tot websites (zie bijlage
Websites in www.kilometerlezen.nl)

Collectie boeken

In het project Kilometerlezen gaat het om
het maken van veel leeskilometers. Dat
gaat bijna vanzelf als er ook leuke boeken
in de klas zijn. Leerlingen lezen individueel,
maar het is ook belangrijk dat iedereen

Handleiding Kilometerlezen
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www.kilometerlezen.nl
De website www.kilometerlezen.nl bestaat
uit de volgende onderdelen:
• Inlogpagina Welkom bij Kilometerlezen.
• Beheerpagina voor de leerkracht voor
het invullen van schoolnaam, totaal aantal
leeskilometers van de klas, bijhouden
stand leeskilometers, verstopplek van
de leesvlag, keuze leesquiz en activeren
leesquiz.
• Quiz.
• Leerlingpagina met fietsroute langs halte
plaatsen. Op de leerlingpagina staat aan
de rechterkant de leeskilometerteller die
de stand van de gelezen kilometers van
alle leerlingen van de klas weergeeft.

2.4

Leespaspoorten,
quiz en vlag

In het leespaspoort noteren de leerlingen
de gemaakte leeskilometers en kunnen ze
een aantal boeken beoordelen.

Het lezen van de boeken, het maken van
veel leeskilometers, wordt gestimuleerd
door het vooruitzicht dat de vlag veroverd
kan worden. Als alle boeken van de
collectie goed gelezen worden en als de
leerlingen individueel de informatie bij de
haltes goed doornemen dan zijn ze ook
goed voorbereid op het spelen van de quiz.
Het veroveren van de vlag is het
spelelement in dit project. Het aantal
leeskilometers van alle leerlingen samen
wordt bijgehouden op de website. Als
het totaal aantal leeskilometers van de
klas is behaald, wordt de quiz via de
website gespeeld. Nadat alle vragen goed
beantwoord zijn, krijgen de leerlingen
een aanwijzing voor de geheime plek van
de vlag en kan de vlag veroverd worden.
U kunt zelf de verstopplek van de vlag
instellen. Meer informatie hierover vindt u
bij 3.3 Beheer.

Leespaspoorten
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3. Voorbereiding
3.1

Account aanvragen
en registreren

het startscherm voor de individuele
leerling. Dit scherm kunt u enkele dagdelen
naar keuze voor de leerlingen klaarzetten.
Als een leerling klaar is met het bezoek
op de pagina waar de leeskilometerfietser
zijn route volgt, kan met de knop
‘leeskilometerfietser’ de startpagina voor
de volgende leerling worden ingesteld.
Uitloggen Kilometerlezen: klik op knop
Home en Uitloggen.

• Ga naar www.kilometerlezen.nl
• Klik op de link Nog geen account? om
een inlogaccount aan te maken.

• Vul alle velden met een * in. U kiest zelf
uw wachtwoord.

• De velden zonder * worden later ingevuld
(Zie 3.3 Beheer en profiel wijzigen).

• Vul bij veld activatiecode de ontvangen
code in.

3.3

• Klik op Registreren.
• Activeer het account door te klikken op
•

Voordat u met uw klas gaat werken met het
project Kilometerlezen vult u de gegevens
op de profielpagina verder aan. U doet dit
na de introductie van Kilometerlezen
(Zie 4. Introductie in de klas).
Om naar de beheerpagina te gaan, vult u
na het inloggen het adres in de browser
aan met /beheer en klikt u op de knop
‘Bewerk profiel’.

de link in de e-mail die verzonden is naar
het opgegeven e-mailadres.
Het account is klaar voor gebruik. Log
in met het e-mailadres en zelf gekozen
wachtwoord.

3.2

Beheer

Inloggen en uitloggen

Start www.kilometerlezen.nl en vul uw
e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord in.
Na het inloggen fietst de kilometerfietser
langs en na enkele seconden verschijnt

Het inlogscherm
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In de beheerpagina kunt u de volgende
gegevens aanvullen of wijzigen:
• Schoolnaam en groep.
• Totaal aantal te lezen kilometers van alle
leerlingen in de klas.
• De stand van het totaal aantal gelezen
bladzijden van alle leerlingen.
• De geheime plek waar leesvlag is
verstopt.
• Quiz actief maken.
• Quiz kiezen. Op het licentieformulier
staat welke quiz u moet kiezen, passend
bij het boekenpakket.

leerlingen het resultaat van de klas in
de leerlingpagina veranderen.
Meer informatie over het bepalen van het
totale aantal te lezen kilometers van de
klas vindt u bij 5. Uitvoering.
Geheime plek leesvlag
Als het aantal leeskilometers van de klas
is behaald, kan de quiz gespeeld worden
en kan de vlag veroverd worden. In de
beheerpagina kunt u de verstopplek van
de leesvlag instellen. Er kunnen maximaal
100 posities gebruikt worden voor het
invullen van een verstopplek.
Voorbeelden:
• in het fietsenhok
• in de poppenhoek in de klas van juf
Sylvia
• onder de stoel van de directeur

Na het wijzigen van gegevens kiest u
voor de knop ‘verstuur’. Met de knop ‘De
leeskilometerfietser’ komt u weer terug in
het startscherm voor de leerlingen.
Stand leeskilometers van de klas
In de beheerpagina kunt u elke week
de stand van het totaal aantal gelezen
bladzijden van alle leerlingen van de
klas wijzigen. Hierdoor verschuift op de
leerlingpagina de pijl van de kilometerteller
‘Hoe ver is de klas’ naar boven. Als u
eenmaal per week de stand wijzigt, zien de

Start quiz
Voordat u de quiz met de leerlingen
gaat spelen maakt u de quiz actief in het
beheerscherm. U kiest daar ook voor de
juiste quiz die hoort bij het boekenpakket
van de bibliotheek. Op het licentieformulier
staat de juiste quiz ook vermeld.

De beheerpagina
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Zorg ervoor dat leerlingen niet aanwezig
zijn in de klas als u de quiz actief maakt
door ja in te vullen in het beheerscherm.
De geheime plek van de vlag is immers
ook in dit scherm te lezen.
De quiz start u door in de adresbalk het
adres van Kilometerlezen aan te vullen:
www.kilometerlezen.nl/quiz
Als de quiz op actief is gezet, verschijnt er
op de leerlingpagina de knop Start Quiz
waarmee de quiz ook gestart kan worden.

De quiz kunt u op meerdere computers,
iPads of Android tablets tegelijk starten
zodat de leesquiz met meerdere klassen
of met meerdere groepjes uit één klas
gespeeld kan worden.

De beheerpagina:
Quiz kiezen

Handleiding Kilometerlezen
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4. Introductie in de klas
Richt een hoek in waarin de boeken van de collectie gepresenteerd kunnen worden.
Voor een ludiek beeld van het project ‘Kilometerlezen’ kunt u een fiets met een stapel
boeken achterop onder de snelbinder of een driewieler met boeken in deze hoek zetten.
In een introductiegesprek laat u de verschillende materialen zien: website en leespas
poorten. De leesvlag blijft natuurlijk geheim, want die moet veroverd worden. Dit
introductiegesprek wordt extra duidelijk als u de leerlingpagina van www.kilometerlezen.nl
kunt laten zien met een digibord of met enkele computers of tablets in de klas.

4.1

Suggestie introductiegesprek

We hebben een spel gekregen van de
bibliotheek. Daar hebben we een fiets
voor nodig, we hebben boeken nodig, we
hebben paspoorten nodig én we gaan de
leesvlag veroveren. De bibliotheek heeft
voor een leuke collectie boeken gezorgd.
De leesvlag kunnen we alleen veroveren
als we allemaal veel boeken lezen. Ook de
leerkracht doet mee!
We gaan reizen met ‘leeskilometers’ en
we maken met deze ‘leeskilometers’ een
virtuele reis op internet. We rijden niet
met een echte fiets, maar met een virtuele
fiets. ‘Leeskilometers’ zijn bijzondere
kilometers. Elke bladzijde die we lezen is
een ‘leeskilometer’.
Als je gaat reizen heb je een paspoort

nodig. Hierin staat wie je bent en soms
krijg je stempels van landen waar je
geweest bent. In het leespaspoort schrijf
je wie je bent, hoeveel leeskilometers
je gaat maken en je schrijft iets over de
boeken die je leest. Elke week noteer je
hoeveel ‘leeskilometers’ je hebt gemaakt.
Met deze ‘leeskilometers’ ga je een virtuele
reis maken op internet.
Demonstreer de leerlingpagina ‘De
leeskilometerfietser’ van de website:
www.kilometerlezen.nl en vul uw
gebruikersnaam (e-mailadres) en
wachtwoord in. Typ in het startscherm van
de leerling het volgende voorbeeld in:
Afspraak leeskilometers: 300 / Hoeveel
leeskilometers heb je nu al gelezen?: 50

Start leeskilometers

Handleiding Kilometerlezen
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De fietser begint zijn reis en komt langs
halteplaatsen waar je even kunt rusten.
Klik een halteplaats aan en je kunt lezen
over boeken en schrijvers en websites over
boeken bekijken.
Bij elke halteplaats vind je een letter.
Verzamel alle letters en schrijf deze letters
achterop je leespaspoort. Als je alle letters
gevonden hebt, kun je er een woord van
maken.
Als je veel leeskilometers maakt (aantal
gelezen bladzijden) kun je ook ver fietsen
en kom je langs steeds meer haltes die je
kunt bekijken. We maken met elkaar een
afspraak hoeveel leeskilometers we gaan
maken.

Handleiding Kilometerlezen
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Elke leerling schat voor zichzelf het aantal
bladzijden in die ze in de projectperiode
gaan lezen. Hoeveel boeken of pagina’s
lees je in vier of vijf weken? Dit schatten
van het aantal leeskilometers is
vergelijkbaar met een sponsorloop. Op
deze manier is het mogelijk om het project
ook voor zwakke lezers interessant te
maken. Iedere leerling kan het eindpunt
halen omdat elke leerling zelf of met
behulp van de leerkracht het aantal
leeskilometers bepaald. Eventueel maakt
u met alle leerlingen dezelfde afspraak;
bijvoorbeeld in vijf weken 3 boeken van
gemiddeld 100 bladzijden = 300 bladzijden.
De afspraak over het aantal leeskilometers
wordt ingevuld in het leespaspoort.
Deze afspraak leeskilometers vullen de
leerlingen elke keer in als ze op de website
reizen.

Vervolg introductiegesprek
We gaan ook de leesvlag veroveren!
Daarvoor is het nodig om met z’n allen
veel leeskilometers te maken. Alle
leeskilometers van de klas worden
bijgehouden op de website met een
kilometerteller. Hoe meer we lezen hoe
verder de pijl naar boven gaat. Elke week
gaan we de stand opmaken van het aantal
leeskilometers.
Als de pijl helemaal bovenin staat hebben
we voldoende gelezen om de leesquiz
te spelen. Deze quiz spelen we met
een andere klas (of met de groep). De
vragen van de quiz hebben te maken
met de boeken uit de collectie en met de
informatie bij de haltes.
We moeten dus heel goed lezen!
Het groepje of de klas die als eerste alle
vragen goed beantwoord heeft, krijgt een
aanwijzing waar de vlag verstopt is en kan
de leesvlag veroveren.

Na het introductiegesprek laat u de
leerlingen de collectie boeken bekijken.
Ze kunnen dan inschatten hoeveel boeken
en bladzijden ze gaan lezen en dit invullen
in het leespaspoort. De leerlingen kiezen
tenslotte het eerste boek dat ze gaan
lezen.
Alle leeskilometers van de individuele
leerlingen uit de klas telt u op. U kunt ook
een groepje leerlingen hiervoor opdracht
geven. Als u met alle leerlingen dezelfde
afspraak maakt dan laat u de leerlingen
een som maken: 25 (leerlingen) x 300
(bladzijden) = 7500. Dit totaal aantal
leeskilometers van de klas vult u in via de
beheerpagina. Dit getal is ook te zien op
de leeskilometerteller op de leerlingpagina.
Meer informatie hierover bij 3.3 Beheer.

Overzicht
leeskilometers

Handleiding Kilometerlezen
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5. Uitvoering
De projectperiode omvat vier tot maximaal
zes weken.
Boeken lezen, leeskilometers maken
staat voorop in dit project Kilometerlezen.
Leerlingen noteren elke week het gelezen
aantal bladzijden in het leespaspoort.
Elke week geeft u de leerlingen tijd voor
de website Kilometerlezen. Ze kunnen de
leeskilometers invullen, de reis afleggen,
bij de haltes uitrusten en de informatie
bekijken of surfen naar de websites die
genoemd worden. Veel leeskilometers
maken betekent dat de leerlingen ver
kunnen reizen en dat ze steeds meer
haltes kunnen bezoeken.
U zet elke week op een aantal dagdelen
de website klaar op één of meerdere
computers of tablets: www.kilometerlezen.nl.

De fietslandkaart
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Voor het spelen van de quiz is het
belangrijk dat de kerntitels gelezen worden
door één of meerdere leerlingen. Zie ook
www.kilometerlezen.nl/handleiding voor
een overzicht van de quizvragen bij de
verschillende kerntitels.

Activiteit

Uitvoering

Materialen en hulpmiddelen

Tijd

Leerkracht

www.kilometerlezen.nl
Handleiding onderwijs

15 minuten

Introductiegesprek
en leespaspoort invullen

Leerkracht
en leerlingen

Handleiding 4.1,
www.kilometerlezen.nl,
leespaspoorten en
boekencollectie

30 - 45
minuten

Profielpagina aanvullen met
totaal aantal leeskilometers
van de groep

Leerkracht

www.kilometerlezen.nl/beheer
Handleiding 3.3

5 minuten

Boeken lezen (elke dag)

Leerlingen

Boekencollectie

15 - 20
minuten

Einde week leeskilometers
noteren in leespaspoort

Leerlingen

Leespaspoorten

5 minuten

Einde week
Optelling leeskilometers
leerlingen, noteren op
profielpagina en stand
Kilometerteller tonen aan
leerlingen via digibord

Leerkracht
en leerlingen

Leespaspoorten
www.kilomerlezen.nl/beheer
Handleiding 5.

15 minuten

Boeken lezen (elke dag)

Leerlingen

Boekencollectie

15 - 20
minuten

Einde week leeskilometers
noteren in leespaspoort

Leerlingen

Leespaspoorten

5 minuten

Einde week
Optelling van alle lees
kilometers leerlingen
(zie week 1)

Leerkracht
en leerlingen

Leespaspoorten
www.kilomerlezen.nl/beheer
Handleiding 3.3 en 5.1

15 minuten

Woord vormen:
boekenlegger

Leerlingen

Leespaspoorten
Handleiding 5.3

5 minuten

Quiz instellen

Leerkracht

www.kilometerlezen.nl/beheer

5 minuten

Quiz starten, spelen en vlag
veroveren

Leerkracht
en leerlingen

www.kilometerlezen.nl/quiz
Boekencollectie
Handleiding 5.2

30 minuten

Voorbereiding
Account maken en
handleiding lezen
Week 1

Week 2 t/m 6

Week 6

Handleiding Kilometerlezen
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5.1

Leeskilometers
en leespaspoort

Leeskilometers individuele leerlingen
Elke leerling kan in zijn eigen leestempo
de reis maken op de website. Langzame
lezers en snelle lezers bereiken allemaal
het eindpunt. Dit wordt geregeld door met
de individuele leerling een afspraak te
maken over het aantal bladzijden dat ze
denken te gaan lezen. Leerlingen noteren
aan het einde van elke projectweek het
aantal gelezen leeskilometers (pagina’s) én
de gevonden letters bij de halteplaatsen in
het leespaspoort.
Stand leeskilometers van de klas
In het project Kilometerlezen is het
belangrijk dat iedereen leest! Leerlingen
kunnen elkaar stimuleren om te lezen. De
stand van het aantal leeskilometers van
de klas is zichtbaar op de leerlingpagina
van de website. Als het afgesproken aantal
leeskilometers van de klas is gehaald dan
kan de quiz gespeeld worden en kan de
vlag veroverd worden.
Elke week kiest u een moment om de
leeskilometers van alle leerlingen bij elkaar
op te tellen. Alle leerlingen noteren in het
leespaspoort het aantal gelezen bladzijden
van die week. Het totaal aantal gelezen

bladzijden van alle leerlingen tot op dat
moment wordt opgeteld door u of door
steeds een ander groepje leerlingen.
In de beheerpagina vult u elke week de
stand in. Zorg ervoor dat leerlingen niet
kunnen meekijken op de beheerpagina
omdat daar ook de verstopplek van de vlag
staat vermeld. Op de leerlingpagina zal de
pijl van de leeskilometerteller elke week
stijgen.

5.2

Quiz en vlag veroveren

Quiz spelen met andere groepen
Als uw school met meerdere groepen
heeft deelgenomen aan Kilometerlezen
dan is het leuk om met de verschillende
groepen tegen elkaar te spelen. Welke
groep heeft als eerste alle quizvragen
goed beantwoord en krijgt ook als eerste
de aanwijzing over de geheime plek van
de leesvlag?
Voorbereiding:
• Spreek met alle leerkrachten van de
deelnemende groepen een dag en tijd
af waarop de leesquiz gespeeld wordt.
• Elke leerkracht logt in met eigen
gebruikersnaam (e-mailadres) en
wachtwoord.

Ingevuld paspoort

Handleiding Kilometerlezen
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• Zorg ervoor dat bij de geheime plek
van de leesvlag in het beheerscherm
voor alle groepen dezelfde aanwijzing is
ingevuld. Zet de quiz activeren op Ja
(zie 3.3 Beheer).
• Verstop de vlag.
• Zet de quiz klaar op het digibord in de
deelnemende klas of speel de quiz in
een centrale ruimte waar voor elke klas
een computer staat.
www.kilomerlezen.nl//quiz
• Elke groep kiest circa drie leerlingen die
achter de quizcomputer plaatsnemen.
De overige leerlingen van de groep
fungeren als denktank.

• Verstop de vlag.
• Verdeel de klas in groepjes. Voor elk
groepje zet u de leesquiz klaar op een
computer of tablet:
www.kilometerlezen.nl/quiz
Het groepje dat als eerste alle vragen
goed beantwoord heeft, krijgt als eerste de
aanwijzing over de geheime plek en kan
de leesvlag gaan veroveren.

De leerlingen achter de quizcomputer
zullen waarschijnlijk niet alle vragen
kunnen beantwoorden omdat ze niet
alle boeken gelezen hebben. In dit geval
kunnen ze de hulp van de denktank
inroepen. De leerlingen van de denktank
weten waarschijnlijk wel over welke
boeken het gaat en kunnen ook in de
verschillende boeken gaan zoeken. Een
antwoord gokken heeft geen zin omdat
de vragen die foutief beantwoord zijn aan
het einde van de quiz weer tevoorschijn
komen.
Als alle vragen goed beantwoord zijn,
verschijnt een aanwijzing voor de geheime
plek waar de leesvlag is verborgen. Welke
groep verovert als eerste de leesvlag?
Leesquiz spelen met 1 groep
U kunt de leesquiz ook alleen met uw
eigen groep spelen.
Voorbereiding:
• Zet de quiz activeren op Ja
(Zie 3.3 Beheer).
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De veroverde vlag kan als een banier voor
het schoolbord of voor het raam worden
gehangen.
Na de projectperiode gaat de vlag terug
naar de bibliotheek voor een volgende
school. Als aandenken aan het veroveren
van de vlag zet u de groep die de vlag
veroverd heeft op de foto. Door een extra
lange stok de bovenkant van de vlag te
steken, kunnen de leerlingen ook met de
vlag zwaaien. Een bericht over het project
met de foto kunt u opnemen op de website
van de school of in een nieuwsbrief voor
ouders.

5.3

Verzamelletters

Bij de haltes op de website worden steeds
één of meerdere letters genoemd.
De leerlingen verzamelen deze letters op
de achterkant van het leespaspoort. Als
alle letters verzameld zijn, kunnen ze er
een woord van maken: BOEKENLEGGER.
Het vormen van dit woord kan ook
een groepsactiviteit zijn. Als het woord
moeilijk te achterhalen is, kunt u het spel
‘woordgalgje’ inzetten.

De leerlingen noemen een letter en u
plaatst de letter op het bord op de juiste
plaats. Hoeveel pogingen hebben uw
leerlingen nodig? Een ander spel met de
letters: laat de leerlingen zoveel mogelijk
woorden maken van de verzamelletters.

5.4

•

Tips

• Noteer de inloggegevens (gebruikers
naam / e-mailadres waarmee uw
account is geregistreerd en bijbehorend
wachtwoord) in uw agenda. Elke keer dat
Kilometerlezen opgestart wordt, moet u
deze gegevens invoeren.
• Met de knop ‘De leeskilometerfietser’
start een invulscherm voor een volgende
leerling. De gegevens die leerlingen

•
•
•

invullen, worden niet opgeslagen op de
website omdat leerlingen geen eigen
account hebben. Bij elk bezoek aan de
website moeten leerlingen opnieuw
de ‘afspraak leeskilometers’ opnieuw
invullen.
Quiz wil niet starten:
Kijk in beheerscherm: is quiz geactiveerd?
Is het totaal aantal leeskilometers van de
klas gelijk aan de stand leeskilometers
tot nu toe?
Handleiding starten:
www.kilometerlezen.nl/handleiding
Website niet geheel in beeld? Klik op F11
voor volledige schermweergave.
Afsluiten Kilometerlezen: klik home en
uitloggen of sluit webpagina.

Bijlage Websites in www.kilometerlezen.nl
De haltes in www.kilometerlezen.nl verwijzen naar de volgende websites:
www.koenkampioen.nl
www.youtube.com
www.boekenzoeker.org
www.leesplein.nl
www.jeugdbieb.nl
https://www.youtube.com/user/boekenfilmpjes
www.roalddahl-boeken.nl
www.dummiedemummie.nl
www.meeskeesdefilm.nl
www.ploegsma.nl/thema/mees-kees
www.mirjamoldenhave.nl
www.kinderboekenambassadeur.nl
www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
www.superboek.nl
www.yoleo.nl
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www.jacquesvriens.nl
www.plazapatatta.com
www.paulvanloon.nl
www.suzannebuis.nl
www.zapp.nl
www.declubvandelelijkekinderen.nl
http://kinderboekenblog.nl
www.decupcakeclub.nl
http://deblitskikkerclub.nl
www.schooltv.nl
www.graphic-novels.nl
www.dewakkeremuis.nl
www.geronimostilton.be

