
 
PREZI QUIZ met 3 x 10 vragen bij de 30 Bekroonde Kinderboeken van 2016 | 

 
 
We ontsluiten de 30 mooiste boeken van het jaar met één zin.  
Naar welke boeken ben jij nieuwsgierig? Lees over jouw bouw de 10 vragen en 
kruis je keuze aan. Sommige raad je zo, voor anderen wil je meer informatie. 
Probeer de juiste titel te vinden bij jouw vraag! TIP: Let extra goed op tijdens 
de presentatie van de Bekroonde Kinderboeken: ze komen allemaal voorbij…  

 
VANAF ONDERBOUW 4+ 
 
□ Ongestraft een strafbaar feit plegen? 

Dat kan in: ………………………………. 

□ Een afbeelding op een tegel tot leven laten komen?  

Dat kan in: ………………………………………………… 

□ Avonturen beleven met het ABC? 

Dat kan in …………………………… 

□ Stiekem toch aan IETS denken? 

Dat kan in ……………………….. 

□ Van niets iets maken 

Dat kan in …………… 

□ Een hondje van zichzelf zijn? 

Dat kan in ……………………… 

□ Een opa hebben die heel hard lacht (ook om zijn eigen grappen)? 

Dat kan in: …………………………………………………..... 

□ Een schat nèt niet vinden? 

Dat kan in ………………….. 

□ Een boek dat saai lijkt maar grappig is? 

Dat kan in …………………………………….. 

□ Anders wakker worden dan je was? 

Dat kan in ………………………………. 
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VANAF MIDDENBOUW 6+ 
 

□ Gedichten KIJKEN? 

Dat kan in …………... 

□ Nadenken over wat het betekent om je dromen na te 

jagen?  
Dat kan in ……………………………………………………… 

□ Kennismaken met een bijzonder lievelingsdier? 

Dat kan in …………………………………………….. 

□ Een gat in je appartement vinden? 

Dat kan in …………………………….. 

□ Blij zijn met een graf in je tuin? 

Dat kan in: ………………………… 

□ Van het dak gegooid worden? 

Dat kan in: ………………………  

□ Geen sorry willen zeggen? 

Dat kan in: …………………… 

□ 200 liter moedermelk per dag drinken? 

Dat kan in: …………………………………… 

□ Op een taart gaan staan? 

Dat kan in: ………………… 

□ Kunstwerken van geiten in kolen maken? 

Dat kan in: …………………………………….. 
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VANAF BOVENBOUW 9+ 
 

□ Heel veel beleven in een dag? 

Dat kan in ………………………. 

□ Stemmen horen in je hoofd? 

Dat kan in ………………………. 

□ Kijken hoe je vaasjesoren, kalkwangen, zonnekont tekent? 

Dat kan in: …………………………………………………… 

□ Ontsnappen uit een dierentuin? 

Dat kan in …………………………. 

□ Het geheim van de eeuwige jeugd ontdekken? 

Dat kan in: …………………………………………… 

□ De geheimen van je opa ontrafelen? 

Dat kan in:………………………………. 

□ De oorlog in je hoofd hebben? 

Dat kan in: ………………………. 

□ De wereld veranderen met een idee? 

Dat kan in: ………………………………. 

□ Op zoek gaan naar jouw eigen begin?  

Dat kan in: …………………………………. 

□ Stoned worden van een lotusbloem? 

Dat kan in:………………………………… 
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