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Een goed prentenboek kiezen?
De Sardes-Leespluim helpt je!

Hoe kies je een goed prentenboek voor je kind of je groep? Er komen zoveel prentenboeken uit!
Voor mensen die met dit probleem worstelen zijn er gelukkig deskundigen die helpen bij het
maken van de juiste keuze. Die deskundigen vormen een negenkoppige jury, die iedere maand
de Sardes-Leespluim toekent aan een recent uitgebracht prentenboek voor kinderen van 0 tot 6
jaar. De juryleden hebben geen banden met kinderboekenuitgevers en kunnen dus kritisch
bepalen welk boek voor een deze onderscheiding in aanmerking komt. Ik maak zelf deel uit van
deze jury en geniet iedere keer weer van onze discussies over de kwaliteit van de boeken die we
beoordelen. Want alleen boeken van hoge kwaliteit komen in aanmerking voor een SardesLeespluim, dus daar moeten we het wel over eens worden.
Wat houdt dat precies in: ‘hoge kwaliteit’? Omdat de juryleden uiteenlopende achtergronden
hebben (zoals kinderopvang, bibliotheekwerk, lerarenopleiding), hebben we afgesproken een
aantal vaste criteria te hanteren. Het onderwerp van het boek moet bijvoorbeeld aansprekend
en toegankelijk zijn voor jonge kinderen en het verhaal moet een duidelijke lijn hebben, zodat
het mogelijk is om met de kinderen te praten over het verloop van het verhaal. Het verhaal biedt
bij voorkeur ook aanknopingspunten om kinderen actief bij het verhaal te betrekken,
bijvoorbeeld bepaalde zinnen die telkens terugkeren en die kinderen als vanzelf gaan
meezeggen. Het taalgebruik moet afgestemd zijn op de doelgroep: weinig of geen taal in
babyboekjes, eenvoudige taal in peuterboekjes en wat complexere taal in de boeken voor
kleuters. Ook is het belangrijk dat de illustraties het verhaal goed ondersteunen, zodat de
kinderen het verhaal er beter door begrijpen en zij het verhaal na het voorlezen ook zelfstandig
kunnen bekijken. Bevat het verhaal helemaal geen tekst, dan moeten de illustaties het verhaal
duidelijk weergeven.
Het is altijd weer interessant om te zien dat deze criteria toch nog tot uiteenlopende oordelen
kunnen leiden. Juryleden stellen hun oordeel soms nog bij naar aanleiding van de discussie en
vervolgens bepaalt het totaal aantal punten dat is toegekend of een boek de Sardes-Leespluim
krijgt.
Handig om te weten dus, dat we met de Leespluim-jury op deze manier de beste prentenboeken
selecteren. Zo weet je als ouder of professional zeker dat dit goede boeken zijn om voor te lezen
aan je kind of je groep. Op de site van de Sardes-Leespluim hebben we bovendien suggesties
opgenomen voor spelletjes en gesprekjes met kinderen naar aanleiding van het verhaal. Die
activiteiten zorgen ervoor dat kinderen het verhaal opnieuw beleven, op verschillende manieren,
en dat zij zich de taal van het verhaal nog meer eigen maken.
Snel kijken dus, op de webpagina van de Sardes-Leespluim!
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