Boek
bespreking

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 heel veel plezier 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.

De boekbespreking
Nu is het tijd om de presentatie van je boekbespreking te gaan voorbereiden. Het is goed om
daar een volgorde in aan te brengen. Dan kun je niets vergeten.

Checklist
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•	
Laat het boek zien en vertel de titel van het boek.
Is het een goede titel? Past deze titel 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 achterhalen wanneer het boek is gemaakt.
(Dat staat meestal voorin het boek. Kijk bij ‘eerste druk’.)
•	
Vertel waarom je juist dit boek hebt gekozen. Wat maakt
dit boek voor jou bijzonder?
•	
Vertel dan in je eigen woorden waar het boek over gaat.
•	
Vertel welke persoon in het verhaal jij erg leuk vond.
Wat deed hij of zij?
•	
Noem de hoofdpersonen van het verhaal en vertel iets
over ze.
•	
Vertel of je het verhaal zelf zou willen meemaken? Waarom?
•	
Lees een stukje voor uit het boek. Kies een bladzijde die je
heel erg mooi vindt, of juist heel grappig. Zorg dat je deze
bladzijde makkelijk kunt vinden, door er een boekenlegger
of een blaadje tussen te doen.
•	
Tot slot kun je je klasgenoten vragen laten stellen over
het boek. Jij bent de expert!
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Tips!

Veel leesplezier
en veel succes met je
boekbespreking!
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•	
In een samenvatting schrijf je de dingen op die jij belangrijk
vindt in het boek. Je hoeft niet het hele verhaal na te vertellen.
Kijk maar eens hoe schrijvers dat doen. Op de achterkant
van een boek staat meestal ook een samenvatting.
Maar … schrijf wel altijd je eigen samenvatting!
•	
Je boekbespreking wordt extra leuk als je er bijvoorbeeld
een quiz bij maakt. Bedenk vragen die de kinderen kunnen
beantwoorden als ze goed hebben geluisterd naar jouw boekbespreking. Wie heeft alle vragen goed?
•	
Maak een powerpoint-presentatie bij je boekbespreking.
	Zo kun je een foto laten zien van de schrijver (en illustrator),
plaatjes van de hoofdpersonen en bijvoorbeeld ook een paar
zinnen die je grappig vindt, of mooi.
•	
Maak een spiekbriefje waarop je kort en bondig opschrijft wat
je per onderwerp wilt vertellen. (Dat mag best van de juf of
meester. Zelf gebruiken ze ook weleens spiekbriefjes als ze
voor de klas staan!) Zo hoef je niet alles uit je hoofd te leren
en ook niet alles voor te lezen.
•	
Doe alsof je reclame maakt voor het boek. Probeer ervoor te
zorgen dat alle kinderen in je klas dit boek willen lezen!
•	
Oefen je spreekbeurt een paar keer. Vraag aan je ouders of
ze willen luisteren, of aan een vriendje of vriendinnetje. En voor
de spiegel oefenen kan natuurlijk ook!

