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Voorwoord
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Een boekenbeurs organiseren met kinderboekhandel Pardoes is je school omtoveren tot 
een literair festijn! Idealiter duurt een boekenbeurs een ganse dag. ’s Morgens steek je 
samen met de Pardoes medewerker de handen uit de mouwen om de boekenbeurs op 
te zetten. 2 uurtjes later ziet de zaal er prachtig uit. Vol boeken! De klassen kunnen vanaf 
nu een kijkje komen nemen op de beurs. De Pardoes medewerker geeft per klas een 
rondleiding op de beurs en vertelt over een aantal toffe boeken voor hun leeftijd. Daarna 
kunnen de kinderen zelf even rondsnuisteren. Op hun verlanglijstje schrijven ze de boeken 
die ze graag willen. De bel rinkelt en de kinderen trekken mama’s, papa’s en andere 
genodigden mee de zaal van de boekenbeurs in. Iedereen is enthousiast! Op het einde 
van de beurs kijken we naar de omzet en delen we jullie mee welk bedrag jullie kunnen 
ontvangen. Cash of boekenbon. Iedereen tevreden!

In deze bundel kan je de uitgebreide informatie vinden over het organiseren van een 
boekenbeurs op school samen met Pardoes. Ook kom je meer te weten over de 
verschillende vertelactiviteiten die we aan een boekenbeurs kunnen koppelen want … 
“Van lezen word je sterk”!



3

Inhoudstafel

Voorwoord	 	 	 	 	 	 	 	 	 2

Inhoudstafel	 	 	 	 	 	 	 	 	 3

wat	moet	je	weten?		 	 	 	 	 	 	 4

andere	actIVIteIten		 	 	 	 	 	 	 7

contactgegeVens		 	 	 	 	 	 	 	 8

BIjlagen	
	 BeVestIgIngsformulIer	 	 	 	 BIjlage	1
	 PersoonlIjke	uItnodIgIngen	(r/V)	 	 BIjlage	2
	 VoorBeeldaffIche		 	 	 	 	 BIjlage	3
	 VerlanglIjstje	 	 	 	 	 	 BIjlage	4
	 tafelschIkkIng	 	BIjlage	5
	 VertelactIVIteIten	 	 	 	 	 BIjlage	6
								VragenlIjst	 BIjlage	7



Wat moet je weten?

datum	en	PerIode

• Een boekenbeurs kan maximum 1 dag (8 u.) duren, in bijzondere gevallen kan dit 
     gespreid worden over 2 dagen.
• Na het invullen van het formulier (bijlage 1) wordt de datum door Pardoes bevestigd.
• Volgende periode is geschikt: van 1 september tot 30 juni.
• Een boekenbeurs kan zomaar,  maar kan ook gecombineerd worden met een info-

avond, oudercontact, of spaghettiavond.

doelgroeP

• De kinderen, ouders, grootouders, familie en vrienden.
• Maar ook doelgroepen van buiten de school kunnen uitgenodigd worden.                
     Bvb. de bibliotheek, socio-culturele verenigingen, andere scholen, kinderdagverblijven,      
     of zelfs de hele buurt. 

samenstellIng	Pakket

• De initiatiefnemer en Pardoes bespreken ruim van tevoren de samenstelling van het 
pakket. De doelgroep is hier bepalend (bvb tot welke leeftijd richt de initiatiefnemer 
zich?).

• Volgende rubrieken kunnen: peuter- en kleuterboeken, eerste lezers, +8, +10, +12, 
informatieve boeken, doeboeken of boeken voor ouders en leerkrachten ...

leVerIng	en	klaarzetten

• Pardoes zorgt voor het transport van de boeken.
• Het pakket wordt gebracht door een transporteur of door een medewerker van 

Pardoes.
• De initiatiefnemer voorziet hulp bij het lossen van de dozen en bij de uitpak van de 

boeken (min. 3 mensen). Dit duurt ongeveer 2,5u.
• De initiatiefnemer zorgt voor voldoende tafels. 35 grote tafels (70m²). 
     -> tafelschikking (zie bijlage 5)
• Een medewerker van Pardoes coördineert de plaatsing van de boeken.
• Een voldoende grote tafel wordt voorzien voor de kassa en inpakruimte.

4



VoorBereIdIng

• Pardoes voorziet verpakkingsmateriaal, kassa, wisselgeld en bancontact.
• Een goede voorbereiding is absoluut nodig:
 - Een duidelijke briefing met de leerkrachten zodat zij rond boeken en de beurs   
             kunnen werken  
 - De medewerkers moeten gezocht worden.
 - De school bezorgt uitnodigingen (vb bijlage 2, recto+verso) minstens 3 tot 4   
             weken voor de boekenbeurs aan de doelgroepen.
   Speelse, vaak mét de kinderen gemaakte uitnodigingen en affiches (zie bijlage 3),       
   zijn het sterkst en verhogen de betrokkenheid. Deze kunnen dan thuis voor   
             het raam hangen. Je kan ook bv prentkaarten maken die worden opgestuurd   
             aan kandidaat-geïnteresseerden.
 - Best een herinnering de dag voor de boekenbeurs in de agenda
• Wat kan je nog doen?
 - Een week rond kinder-en jeugdboeken werken
 - Affiches ophangen in de heel de gemeente, bakker, slager, kapper, 
   andere scholen, ...
 - Organiseer een wedstrijd bv met vragenlijst (zie bijlage 7) en een prijsuitreiking
 - Lokale pers verwittigen
 - Uitnodigen van auteurs voor signeersessies

BoekenBeurs

• Rondleiding met klassen. Duurt idealiter 15 min. 7 min rondleiding over toffe reeksen. 
8 min zelf kijken en verlanglijstjes (zie bijlage 4) invullen. Dit varieert naargelang de 
grootte van de school.

• Pardoes zorgt voor onderwerp- en leeftijdsaanduiding bij de boeken.
• Alle boeken zijn voorzien van een prijsetiket.
• De medewerker van Pardoes coördineert de kassa, maar ook de initiatiefnemer voor-

ziet hierbij 2 medewerkers (1 kassa, 1 inpak en controle).
• De initiatiefnemer is vrij in het organiseren van één of meerdere nevenactiviteiten (bvb 

kinderspelen, cafetaria, bodega).
• Het is de initiatiefnemer niet toegestaan andere boekhandels of uitgeverijen uit te no-

digen zonder overleg met Pardoes.

afBraak	en	laden

• De medewerker van Pardoes coördineert dit.
• De initiatiefnemer voorziet hierbij ook hulp (zoveel mogelijk helpers, min. 3).
• Pardoes of de aangestelde transporteur staat in voor het transport.
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materIaal	en	fInancIes

• De dag na de beurs geeft de medewerker van Pardoes een overzicht van de verkopen.
• De initiatiefnemer kan rekenen op een marge die wordt uitgekeerd: ofwel in contant geld, 

ofwel in een boekenbon, ofwel in een combinatie van beiden.
• Door Pardoes verleende marge op de verkoop:

Totale omzet = 

Minder dan € 1000

Vanaf € 1000

Vanaf € 2500

Cash uitbetaling 

     -

of 10 % op omzet

of 15 % op omzet

In boekenbon

10 % op omzet

of 15 % op omzet

of 20 % op omzet
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Mogelijk andere activiteiten
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Naast onze boekenbeurzen organiseren we ook volgende activiteiten:

BoekenVerkooP

Een boekenverkoop op school… het kan!

Kinderboekhandel Pardoes zorgt voor een aanbiedingskrant voor alle kinderen. In deze 
krant worden per leeftijdscategorie telkens enkele boeken voorgesteld. Deze aanbie-
dingskrant is volledig in kleur en telkens krijgt de lezer voldoende informatie over het 
boek. Met deze aanbiedingskrant kunnen de kinderen naar ouders, grootouders, familie, 
vrienden en buren trekken om een boek aan te kopen voor het kind zelf of voor andere 
kinderen! Net zoals bij een taartverkoop maar dan educatief en leesbevorderend!
Na een week worden alle bestelstroken opgehaald door de leerkrachten en worden alle 
bestellingen gecentraliseerd. De bestellingen worden doorgestuurd naar onze kinder-
boekhandel. Kinderboekhandel Pardoes levert één week later de bestelde boeken.

Een kwalitatief hoogstaand aanbod 

Pardoes zorgt voor een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand aanbod. Van verschillende 
uitgeverijen en zowel gewoon geprijsde boeken als lager geprijsde boeken. De titels 
worden opgedeeld in categorieën: Peuter- en kleuterboeken, eerste lezers, 8 jaar, 10 jaar, 
12 jaar en informatieve boeken. Telkens worden er minimaal een 5-tal boeken voorgesteld 
met daarbij uitleg, praktische tips, afbeeldingen, …

Brengt het nog wat op?

Afhankelijk van de omzet kan Pardoes tot 35 % op de omzet terugbetalen aan de school.

Boekenverkoop wanneer?

Een boekenverkoop kan op elk moment van het jaar georganiseerd worden. Tijdens het 
begin van het schooljaar, tijdens Sinterklaas of Kerstmis, tijdens de jeugdboeken- of voor-
leesweek, tijdens de communies of Pasen, aan het einde van het school, …
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De stap zetten

Wenst u meer inlichtingen, dan kunt u ons gerust even opbellen, of gewoon eens langs-
komen tijdens de openingsuren van onze boekhandel.

> Interesse? Vraag dan meer informatie aan bij onze winkels (zie contact p10)

rondleIdIng	In	onze	Boekhandel

Kom eens langs met je klas en ontdek hoe het eraan toegaat in onze winkel. We geven 
een rondleiding aan de kinderen en nemen een aantal boeken uit de kast om uit te 
vertellen. Echt fijn! Een aanrader wanneer je in de klas werkt rond de thema’s boeken-
lezen-auteurs.

> Interesse? Vraag dan meer informatie aan bij onze winkels (zie contact p10)

leVerIng	schoolBoeken

Zoals jullie weten krijgen scholen en leerkrachten bij Pardoes (op vertoon van de leer-
krachtenkaart) een directe korting van 10%.  Voor grote bestellingen kunnen er hogere 
kortingen afgesproken worden.

U hebt als school ook de mogelijkheid om uw handboeken te bestellen bij Pardoes. Wij 
zorgen voor een correcte levering en een bundeling van leveranciers. Bij bestellingen 
hoger dan € 1250 ontvangt u 5 % van uw besteld bedrag terug in de vorm van een
boekenbon!

> Interesse? Vraag dan meer informatie aan bij onze winkels (zie contact p10)

VerjaardagslIjstjes

Hoewel er al heel wat leerkrachten met dit principe vertrouwd zijn, geven we graag voor 
de ‘nieuwkomers’ nog een woordje uitleg.

Hoe werkt het ?

Het principe is heel eenvoudig. Jarige kindjes kunnen een boekje uitkiezen uit een boeken-
verlanglijst die de leerkracht heeft samengesteld en cadeau doen aan de klas.
Op deze manier beleven alle kinderen van de klas er plezier aan en wordt elke verjaardag 
een leuk leesfeest! Elk jarig kind krijgt bovendien van ons een leuke attentie wanneer er 



een boekje voor de klas wordt aangekocht.
De voorbije jaren hebben we een heleboel positieve reacties gekregen i.v.m. dit concept, 
zowel van de leerkrachten als van de ouders en de kinderen zelf. Een boekje voor de 
klasbibliotheek is immers een speciaal en waardevol cadeau waar iedereen iets aan heeft. 
Bovendien kunnen ouders die niet in de buurt wonen nu nog makkelijker een boekje van 
uw lijst bij ons bestellen. Wij sturen het graag op!

De boekenverlanglijst

Wij verwelkomen u graag in onze winkel om samen deze lijst aan te maken.  Om dit 
principe kenbaar te maken bij de ouders van uw leerlingen, kan u gebruik maken van een 
brief die we speciaal voor hen hebben ontwikkeld. Die kan je vragen wanneer je in de 
winkel het lijstje opmaakt.
De gepersonaliseerde boekenlijst wordt bijgehouden en opgevolgd door ons om een zo 
nauwkeurig mogelijk overzicht van uw lijst (met eventuele schrappingen) te behouden 
en dubbele cadeaus te vermijden.

Het loont de moeite!

Natuurlijk is het leuk om altijd over een zeer ruim aanbod van de beste en meest 
recente boeken te kunnen beschikken, en dit dankzij uw eigen klasbibliotheek. Daar-
naast mag u op het einde van het schooljaar voor 5% van de waarde van de aangekochte 
boekjes zelf nog iets extra uitkiezen bij ons in de winkel!

> Interesse? Vraag dan meer informatie aan bij onze winkels (zie contact p10)

VertelactIVIteIten	oP	school

zie bijlage 6
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Contact

coördInatIe	BoekenBeurzen

Koen Diddens
koen@baeckensbooks.be • T +32 15 71 56 53

onze	wInkels

Pardoes • Mechelen • IJzerenleen 31 • +32 15 71 56 50
   mechelen@boekhandelpardoes.be
      Antwerpen • Melkmarkt 31 • +32 3 233 93 55
   antwerpen@boekhandelpardoes.be
     Maasmechelen • Shopping M2 • T +32 89 46 17 51
   maasmechelen@boekhandelpardoes.be
Poespas • Hasselt  • Kapelstraat 38 • T +32 11 22 19 54
   poespas@skynet.be

algemeen

Maanstraat 9 A & B • B-2800 Mechelen
T +32 15 71 56 53 • F +32 15 71 56 54
info@baeckensbooks.be • www.boekhandelpardoes.be
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Bevestigingsformulier

goed	Begonnen
Is	half	gewonnen

Inlichtingenblad in te vullen en terug te bezorgen aan Pardoes: koen@baeckensbooks.be

Naam/Adres school

Telefoon

Fax

E-mail

Contactpersoon/Functie

Gewenste datum boekenbeurs : dag en uren

Plaats waar de boekenbeurs zal doorgaan : 

Naam zaal :

Adres :

Wie treedt op als organisator : (school ? oudercomité ? anderen ?)

Welke doelgroepen wenst u uit te nodigen ?

O ouders   O grootouders e.a. familieleden   O de hele gemeente  O de buurt              

O volgende socio-culturele verenigingen :                                                                

O  andere :

Welke onderwerpen en/of doelgroepen wenst u aan bod te laten komen ?
O  Peuter- en kleuterboeken   O eerste leesboeken  O Vertel- en voorleesboeken  
O  Kinderboeken tot/met 12 jaar  O Jeugdboeken vanaf 12 jaar  O Bijbelverhalen
O   Poëzie voor kinderen en jongeren  O Naslagwerken en educatieve onderwerpen   O  CD-roms  
O Boeken « over » kinderen (voor ouders en leerkrachten)                    O  andere :

Heeft u ook elders boeken (en aanverwante producten) aangevraagd ? JA - NEEN
Welke ?

Zo gauw Pardoes over deze inlichtingen beschikt en de datum kan bevestigd worden, 
wordt er contact opgenomen.

Bijlage 1



Uitnodiging

sPecIale	uItnodIgIng	Voor	.......................................................................................... 

        Van	............................................................................................

Ik nodig je uit op mijn school voor een kinderboekenbeurs. Je kan er kinder –en jeugd-
boeken vinden van 0 tot 16 jaar, informatieve boeken, poëzieboeken, doeboeken, 
cd-roms, en nog veel veel véééééééééél meer. Kom een kijkje nemen en misschien vind 
je wel een mooi cadeautje voor mij :-).

waar	&	wanneer?	............................................................................  van ...............  uur                                           

           in mijn school natuurlijk, dat is:

           ..............................................................................................................

Uitnodiging

sPecIale	uItnodIgIng	Voor	.......................................................................................... 

        Van	............................................................................................

Ik nodig je uit op mijn school voor een kinderboekenbeurs. Je kan er kinder –en jeugd-
boeken vinden van 0 tot 16 jaar, informatieve boeken, poëzieboeken, doeboeken, 
cd-roms, en nog veel veel véééééééééél meer. Kom een kijkje nemen en misschien vind 
je wel een mooi cadeautje voor mij :-).

waar	&	wanneer?	............................................................................  van ...............  uur                                           

           in mijn school natuurlijk, dat is:

           ..............................................................................................................

Uitnodiging

sPecIale	uItnodIgIng	Voor	.......................................................................................... 

        Van	............................................................................................

Ik nodig je uit op mijn school voor een kinderboekenbeurs. Je kan er kinder –en jeugd-
boeken vinden van 0 tot 16 jaar, informatieve boeken, poëzieboeken, doeboeken, 
cd-roms, en nog veel veel véééééééééél meer. Kom een kijkje nemen en misschien vind 
je wel een mooi cadeautje voor mij :-).

waar	&	wanneer?	............................................................................  van ...............  uur                                           

           in mijn school natuurlijk, dat is:

           ..............................................................................................................
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Verlanglijstje

Verlanglijstje

Verlanglijstje

VerlanglIjstje	Van	................................................................................	klas	..............

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

VerlanglIjstje	Van	................................................................................	klas	..............

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

VerlanglIjstje	Van	................................................................................	klas	..............

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

Bijlage 4
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1ste graad: vertelactiviteiten

2de graad: interview + vertellingen met Geronimo Stilton + Stiltonspel

3de graad: vertelactiviteiten

In samenspraak met onze verteller/Geronimo kan dit programma naar wens worden ingevuld.

Baeckens Books I Koen Diddens

Maanstraat 9A&B I 2800 Mechelen

Tel 015 71.56.53 I Fax 015 71.56.54

koen@baeckensbooks.be

www.geronimostilton.be

Halve dag: € 200 (incl btw) + verplaatsingskosten*

Ganse dag: € 300 (incl btw) + verplaatsingskosten*

Kostprijs signeersessie (enkel bij formule halve of ganse dag): € 25/uur (incl btw)

*verplaatsingskosten = € 0,35/km vanuit Antwerpen (heen en terug) 

Een uniek programma voor scholen die een 
boekenbeurs organiseren met Pardoes! 
Onze acteur vertelt uit topreeksen, 
aangepast aan de leeftijd. Bovendien brengt 
Geronimo Stilton een bezoekje aan de 
2e graad en kan hij indien gewenst signeren 
op de boekenbeurs. 
(Indien er geen boekenbeurs op school wordt georganiseerd, 

verdubbelt de kostprijs van de vertelactiviteiten.)



Vragenlijst

Bijlage 7

- Zoek de naam van de schrijver van de boeken van ‘Vos en Haas’:

- Wat is het derde boek in de gewone leesreeks van Geronimo Stilton?

- Hoeveel soorten Fantasiaboeken kan je op de beurs terugvinden?

- Welke soorten informatieve boeken vind je terug op de beurs?

- Lees luidop de achterflap van het eerste deel uit de Cherub-reeks: Top Secret. Is dit een 

boek dat jij leuk zou kunnen vinden?

- Geef de naam van de uitgever van de boeken van ‘Kikker’.

- Ga op zoek naar de informatieve reeks van de Navigators.  Welke titels kan je terugvinden 

op de beurs?

- Bij de boeken van de eerste lezertjes vind je ook de titel terug:  ‘Thomas en de piraten’. 

Dit is een samenleesboek. Heb jij enig idee wat dit betekent?

- Welk AVI of leesniveau heeft het boek ‘Thomas en de piraten’?

- Bij de boeken voor de kleuters vind je enkele zeer speciale boeken. Ga op zoek naar het 

boek: De Trein rijdt.  Wat is er zo speciaal aan?

- Ga op zoek naar een typisch meisjesboek voor jouw leeftijd.

- Ga op zoek naar een typisch jongensboek voor jouw leeftijd.

- Zoek het tweede boek in de reeks van Milla & Sugar, een heks en een fee.

- Lees luidop de achterflap van het boek ‘Het vijfspokenhotel’. Dit vind je bij de boeken voor 

kinderen vanaf 8 jaar.

- Hoeveel delen telt de reeks van Ulysses Moore. Wat voor soort boeken denk je dat dit is?

Meisjesboeken / Informatief / Kartonboek / Mysterieus / Detective

- Wat is het verschil tussen een leesboek en een strip?

- Waarom zijn de boeken voor kleine kinderen, dus baby’s en peuters vaak in stof of karton?

- Hoeveel soorten vakantieboeken bestaan er van Geronimo Stilton?

- Welk vakantieboek is voor jouw leeftijd bestemd?

- Ga op zoek naar een boek dat jij reeds gelezen hebt, en dat je wil aanraden aan de rest van 

je klas. Kan je er wat meer over vertellen?


