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Voorwoord

2

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 rond-

snuisteren. 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. 
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Wat moet je weten?

DATUM EN PERIODE

• Een boekenbeurs kan maximum 1 dag duren.

• 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, kinderdag-     

     verblijven, of zelfs de hele buurt. 

PAKKET

• Het pakket bestaat uit: peuter- en kleuterboeken, boeken voor eerste lezers, 

+8, +10, +12, informatieve boeken, doeboeken of boeken voor ouders en leer-

krachten ... Voor elke kind wat wils. De boeken hebben allemaal de normale 

winkelprijs.

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 2u.

• 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.
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VOORBEREIDING

• Pardoes voorziet zakjes, 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 prijs-

 uitreiking

 - Lokale pers verwittigen

 - Uitnodigen van auteurs voor signeersessies

 - Gebruik van Facebook en andere sociale media.

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 

voorziet 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 

nodigen 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 boeken.

• 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 boeken

10 % op omzet

of 15 % op omzet

of 20 % op omzet
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• Interessant! Kies uw bijdrage in de vorm van boeken meteen op de beurs en zie      

direct resultaat van uw inspanningen!



Contact

COÖRDINATIE BOEKENBEURZEN

Koen Diddens

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

ONZE WINKEL

Pardoes • Mechelen • IJzerenleen 31 • +32 15 71 56 50

mechelen@boekhandelpardoes.be • www.boekhandelpardoes.be

ALGEMEEN

Egide Walschaertsstraat 22 C-D • B-2800 Mechelen

T +32 15 71 56 53 • F +32 15 71 56 54

koen@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:

E-mail:

Contactpersoon/Functie:

Gewenste datum boekenbeurs:

Plaats waar de boekenbeurs zal doorgaan: 

Naam zaal:

Adres:

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:

Hoeveel kinderen zijn er op school?

De gemaakte afspraken
De school zorgt voor:

 • Promotie van de boekenbeurs

 • Een zaal en voldoende tafels (+/- 35)

 • Helpers ‘s morgens, ‘s avonds en tijdens de beurs

Pardoes zorgt voor:

 • De boeken en het transport

 • Een medewerker die de hele tijd aanwezig blijft

 • Een percentage van de omzet voor de school

Handtekening + Naam + Datum

Gsm:

Bezorg ons dit formulier terug a.u.b.
Kinderboekhandel Pardoes • IJzerenleen 31 • 2800 Mechelen • koen@baeckensbooks.be • F 015 71 56 54 

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



SPECIALE UITNODIGING VOOR ............................................................................... 

                  VAN ................................................................................

Ik nodig je uit op mijn school voor een kinderboekenbeurs. Je kan er kinder –en jeugdboeken vin-

den 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 jeugdboeken vin-

den 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 jeugdboeken vin-

den 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





© Atlantyca S.p.A. (Pd 2010)

PARDOES
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Naam:                 Klas:

Volg ons op:                       www.boekhandelpardoes.be 

Dit vind ik leuk:

Kinderboekhandel Pardoes - IJzerenleen 31 - 2800 Mechelen - 015 71 56 50 - mechelen@boekhandelpardoes.be - www.boekhandelpardoes.be

Naam:                 Klas:

Volg ons op:                       www.boekhandelpardoes.be 

Dit vind ik leuk:

Kinderboekhandel Pardoes - IJzerenleen 31 - 2800 Mechelen - 015 71 56 50 - mechelen@boekhandelpardoes.be - www.boekhandelpardoes.be

Naam:                 Klas:

Volg ons op:                       www.boekhandelpardoes.be 

Dit vind ik leuk:

Kinderboekhandel Pardoes - IJzerenleen 31 - 2800 Mechelen - 015 71 56 50 - mechelen@boekhandelpardoes.be - www.boekhandelpardoes.be
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Leesfee
De magie van het lezen

Wil je graag Leesfee bij jou op bezoek?

Of wil je dat Tover Tina een boeiend verhaal komt vertellen?

Knutsel je liever met Reus Bombardon of met hippe Roodkapje?

Het kan allemaal!

De Leesfee-workshops zijn educatieve, taalstimulerende maar vooral ook erg 

plezierige momenten waar kinderen kennismaken met De Taalbende  

AVI-boekenreeks én tegelijkertijd aan heel wat taaldoelen werken.

Momenteel zijn er workshops rond kunst, kleuren, muziek, gezonde 

voeding en talenten. Maar ook andere workshops zijn mogelijk.

Of ben je op zoek naar een gezellig voorleesmoment in je klas? 

Ook dat kan! Wij zorgen voor een (muzikaal) boekenmoment op maat.

Leesfee komt naar je toe!

Leesfee (Emy Geyskens) heeft al vele jaren ervaring opgedaan in het (buitengewoon) lager onderwijs, 

taalleerkracht, zorgleerkracht, knutseljuf, boekenjuf, … Momenteel is ze gon-leerkracht 

en ondersteunt ze kinderen en jongeren met een visuele beperking.

Ze is (co)auteur van diverse educatieve uitgaven. Ook schrijft ze graag prenten-

boeken en jeugdboeken, meestal met een maatschappelijke relevantie, waaruit 

ze zelf ook graag als Leesfee voorleest in o.a. bibliotheken, scholen en culturele 

centra.

Wie is Leesfee?

Neem contact op met Leesfee en krijg snel meer informatie over de kostprijs en de mogelijkheden.

Emy Geyskens • 0494 73 78 84 • leesfee@hotmail.com

Een programma op maat laten samenstellen

www.leesfee.be



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

Egide Walschaertsstraat 22 C-D 

2800 Mechelen

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.)



Doelgroep 6 tot 12 jaar

- Wie is de schrijver van de reeks ‘Carlo Cabana’. Wisten 

jullie dat deze schrijver of auteur ook de bedenker is van Amika, 

Ghost Rockers en Galaxy Park?

- Hoeveel boeken van Fantasia van Geronimo Stilton kan je 

terugvinden op de beurs? Wat is er zo speciaal aan deze 

boeken?

- Bij de boeken voor de beginnende lezertjes vind je de reeks van De Taalbende terug. Zoek het 

AVI niveau of leesniveau op één van de boekjes van De Taalbende. 

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

- Ga op zoek naar een boek dat jij reeds gelezen hebt, en dat jij wil 

aanraden aan de rest van de klas. Kan je er wat meer over vertellen?

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

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

- De boeken voor peuters zijn vaak gemaakt met dikke kartonblaadjes. Waarom denk je?

- Bij de prentenboeken kan je ook boeken vinden met geluiden of een bijhorende CD. Kan je er 

één terugvinden? 

- Zoek de serie leesboeken van Cherub. Cherub is een leesreeks van 10 boeken die draaien om 

James, een ondeugende jongen die ontvoerd wordt door 

Cherub om als geheim agent te werken. Spreekt deze 

reeks jou aan?

- Hoeveel boeken zijn er reeds beschikbaar van Draakje 

Kokosnoot? En voor welke leeftijd zijn deze geschikt 

volgens jou?

Zoektocht 
boekenbeurs op school


