Een boekbespreking? Zo doe je dat!
Kies een boek

Kies voor je boekbespreking een boek dat je graag
wilt lezen of een boek dat je met veel plezier al een
keer gelezen hebt. Lees het boek (nog) een keer en
maak voor jezelf een samenvatting.
Zo’n samenvatting helpt je om alle bijzonderheden
goed te onthouden.

Zet de datum van je boekbespreking in je agenda
en eventueel thuis op de kalender.
Presenteren

Bij je boekbespreking maak je een presentatie.
Dit kan een Powerpoint zijn, maar bijvoorbeeld
ook een Prezi of een poster.
Bedenk wat je wil gaan vertellen en houd hier de
checklist naast, om te kijken of je alles hebt.
Wat je wil vertellen mag je in steekwoorden op
een blaadje(spiekbriefje) zetten.
Tip: type niet letterlijk wat jij ook al zegt!

Checklist
-

-

Laat het boek zien aan de klas en vertel de titel van het boek
Is het een goede titel? Vind jij deze passen bij het verhaal?
Vertel wie de schrijver is van het boek en wie de tekeningen
heeft gemaakt. Zoek er informatie bij. Zoek bijvoorbeeld uit
waarom de schrijver dit boek heeft geschreven. En of hij/zij
nog meer boeken heeft geschreven.
Probeer te onderzoeken wanneer het boek is gemaakt.
(meestal staat dit aan het begin of einde van het boek)
Vertel waarom je juist dit boek hebt gekozen. Wat maakt dit
boek voor jou bijzonder of interessant?
Vertel in je eigen woorden waar het boek over gaat.
Vertel welke persoon in het verhaal jij erg leuk vond. Wat deed
hij/zij waardoor je hem/haar leuk vond?
Noem de hoofdpersonen van het verhaal en vertel iets over ze.
Leeftijd, naam, hoe ze eruit zien/hoe jij denkt dat ze eruit zien etc.
Vertel of je het verhaal zelf zou willen meemaken. Waarom wel/niet?
Lees een stukje voor uit het boek. Kies 1 bladzijde (niet meer!) die je
Heel erg mooi, grappig, spannend of verdrietig vindt.
Tip: leg een boekenlegger tussen deze bladzijde.
Tot slot kun jij jouw klasgenoten vragen laten stellen over het boek.
Jij bent tenslotte de expert!
Je mag altijd extra dingen toevoegen, zoals een korte energizer die er
goed bij past, een quiz voor de klas, toneelstukje, etc.
Bijpassende afbeeldingen/foto’s zijn top! Zorg er voor dat je er niet teveel
Doet, en zorg er voor dat ze écht een toegevoegde waarde hebben.

Succes! Je kan het!
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