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Een boekendoos maken 
6 slimme tips 

 

Moet je een boekendoos maken? Dan ben je hier aan het juiste 
adres. Op deze pagina lees je tips en geef ik je voorbeelden om 
op ideeën te komen. 
 

Tip 1: Begin al tijdens het lezen 

Begin al aan je boekendoos als je nog aan het lezen bent. Dan kun je 
tijdens het lezen al dingen uitzoeken voor in je boekendoos. 

Doe een briefje tussen de bladzijdes waar je iets hebt gevonden en schrijf 
daarop wat je in je doos wilt stoppen. Dat is handig voor later. 

 

Tip 2: Kijk goed om je heen 

Meestal moet je vijf tot tien spullen in je boekendoos doen. Veel dingen 
kun je gewoon op je kamer vinden. 

Denk aan kleine voorwerpen van lego of playmobil, speelgoeddieren, 
poppenhuisspullen, autootjes, etc. En sommige dingen kun je misschien 
lenen van je ouders. 

Maak je een boekendoos over De vreselijke tweeling, dan kun je daar 
bijvoorbeeld de volgende spullen in stoppen: 

• Kammetje 
• Klein flesje met toverdrank 
• Een speelgoed hondje (van playmobil bijv.) Als je zin hebt kun je 

van een stukje stof een klein stropdasje maken. 
• Een paar hondenharen (of wat haren van je vader!) 
• Een nepdrol (die kun je maken van klei of papier-maché) 
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• Een spons en schoonmaakdoek. (Je kunt je vader of moeder vragen 
of ze een stukje uit een spons willen snijden en misschien hebben ze 
ook wel een klein stukje stof voor je. Dan heb je een mini-sponsje 
en een piepklein schoonmaakdoekje.) 

 

Tip 3: Kies voor een originele binnenkant 

Het is leuk om van de binnenkant van je boekendoos een soort kijkdoos te 
maken in het thema van het boek. Je beplakt dan de wanden met 
plaatjes. Blader eens door wat tijdschriften of zoek eens op het internet. 
Zie voor plaatjes zoeken tip 4. 

Een paar voorbeelden: 

• De verschrikkelijke badmeester (zwembad of zwemparadijs) 
• De vreselijke tweeling (laboratorium) 
• De gruwelijke generaal (bibliotheek of paleis) 
• De ongelooflijke Ravi Ravioli (theater) 
• Operatie Pisang (jungle) 
• Ufo-alarm (raketlanceerbasis) 
• De eilandenruzie (tropisch eiland) 
• Het piranha-complot (aquarium met piranha's) 

 

Tip 4: Zoek plaatjes via Google afbeeldingen 

Plaatjes kun je vinden via Google afbeeldingen. Zoek je daar op 'Rosa en 
Fico' dan vind je al snel een heleboel plaatjes van deze kinderen.  

Zoek je op 'boekendoos' dan vind je een heleboel leuke voorbeelden van 
andere boekendozen. 

Natuurlijk kun je ook met je telefoon foto's maken van de plaatjes in het 
boek en die later uitprinten. 
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Tip 5: Versier de doos met illustraties uit het boek 

Op de bovenkant van de boekendoos plak je natuurlijk een plaatje van de 
voorkant, de cover. Op de zijkanten kun je eventueel de hoofdpersonen 
plakken. 

De samenvatting, het stukje over de hoofdpersonen en je mening plak je 
dan aan de binnenkant van het deksel. 

 

Tip 6: Begin op tijd aan je boekendoos 

Wacht niet te lang met je boekendoos. Als je op tijd begint, kun je rustig 
werken en er echt iets moois van maken. 

Veel succes! En o ja: Wil je met je boekendoos op mijn website? Stuur 
dan een mailtje met een foto van je boekendoos 
naar schrijverjozuadouglas@gmail.com. Dan zet ik hem erbij als 
voorbeeld. 


