Voorbereidingsblad boekbespreking
Eigenlijk moet je drie belangrijke dingen vooraf doen:
1. Het kiezen van een boek;
2. Het lezen van een boek;
3. Het voorbereiden en uitschrijven van de boekbespreking.
Wat is een boekbespreking?
Bij een boekbespreking hou je een soort spreekbeurt over een boek. Je vertelt over het
boek, de schrijver, de personen en andere dingen. Ook ga je een stukje voorlezen.
Als eerst ga je allerlei dingen opzoeken en het verhaal op papier zetten. Zo krijg je al
duidelijk in je hoofd wat je aan de klas wil vertellen. Daarvoor is dit formulier.
Als je het fijn vindt, mag je dit van te voren aan de juf laten zien. Dit moet dan wel een
paar dagen van te voren zijn.

Aan de slag
Zet de datum van je boekbespreking in je agenda en thuis op de kalender.
1. Het kiezen van een boek;
Kies een boek dat je niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk vindt en dat je vooral
leuk vindt. Misschien is het een boek dat je al gelezen hebt? Laat dit boek aan de
juf/meester zien en vraag of het goed is. Ga daarna pas voorbereiden.
2. Het lezen van een boek;
Lees het hele boek. Je moet weten wat er gebeurt zodat je er goed over kan vertellen.
3. Het voorbereiden en uitschrijven van de boekbespreking;
Wat moet je vertellen/schrijven?
a. Titel van het boek
b. Wie is de schrijver (auteur)? Vertel nog enkele bijzonderheden over de schrijver.
c. Groep 6/7/8: Noem nog meer boeken van dezelfde schrijver en neem als het kan
voorbeelden mee.
d. Groep 6/7/8: Wie is de illustrator (tekenaar) van het boek? Wat vind je van de
tekeningen?
e. Wie is de hoofdpersoon? Vertel kort iets over de hoofdpersoon.
f. Groep 6/7/8: Wie zijn de bijpersonen? Vertel kort iets over deze bijpersonen.
g. Inhoud van het verhaal (waar gaat het boek over? wat gebeurt er?). Vertel wat er
gebeurt in het boek tot het stukje dat je gaat voorlezen. Kies een stukje uit dat je
wil voorlezen. Zorg ervoor dat dit een leuk/spannend/grappig stukje is, waardoor
iedereen het boek zou willen lezen. Stop op tijd met voorlezen zodat het spannend
blijft hoe het afloopt. Verklap het einde van het boek niet.
h. Geef je mening over het boek en vertel waarom je juist dit boek gekozen hebt? En
vertel vooral waarom je klasgenoten dit boek moeten lezen.

De boekbespreking zelf
Je begint je boekbespreking met het laten zien van je boek en het vertellen van
bovenstaande punten. Probeer dit uit je hoofd te doen, je mag wel gebruik maken van
een spiekbriefje. Het stukje voorlezen mag je gewoon uit je boek doen, zorg dat je dit
wel goed geoefend hebt.
Bedenk iets leuks waarmee je je boekbespreking af zou kunnen sluiten. Denk
bijvoorbeeld aan vragen over het boek, een quiz, een kleurplaat, speel een stukje na, laat
andere boeken van de schrijver zien, lees nog een stukje voor, etc.
Waar moet je op letten:

-

-

Probeer goed de groep in te kijken als je vertelt.
Probeer alleen de dingen voor te lezen die je echt niet kunt onthouden (bijv. de
schrijver en de vragen die je bedacht hebt) en vertel de andere dingen.
Bij het voorlezen zoek je een stukje uit wat jij leuk, grappig, spannend of heel
bijzonder vindt. Zorg dat het stukje niet te lang is (1 á 2 minuten).
Het is de bedoeling dat je dit voorlezen thuis een aantal keren oefent. Let erop
dat je rustig en duidelijk spreekt. Ook zorg je er natuurlijk voor dat je goed op
toon leest en leuke stemmetjes gebruikt als dit kan.
Het is vooral een vertel boekbespreking en geen voorlees boekbespreking. Het
lekker over je boek vertellen is het allerbelangrijkst.

Succes met lezen en voorbereiden van je boekbespreking.

Voorbereidingsformulier boekbespreking groep 4/5
Titel van het boek: ----------------------------------------------------------Schrijver(s): -----------------------------------------------------------------Hoofdpersonen uit het boek:
1. ------------------------------------- 3. ---------------------------------2. ------------------------------------- 4. ---------------------------------Wat vindt je van het boek?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En waarom heb je juist dit boek gekozen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar gaat het boek over? Vertel dit in het kort tot het stukje dat je gaat
voorlezen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga voorlezen: blz.: ------ blz.: -----Zijn er nog vragen vanuit de groep?
Bedenk iets extra’s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbereidingsformulier boekbespreking groep 6/7/8
Titel van het boek: ----------------------------------------------------------Schrijver(s): -----------------------------------------------------------------Titels van andere boeken van deze schrijver zijn:
1. ------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------Illustrator: -------------------------------------------------------------------Wat vindt je van de tekeningen? --------------------------------------------Hoofdpersonen uit het boek:
1. ------------------------------------- 3. ---------------------------------2. ------------------------------------- 4. ---------------------------------Bijpersonen uit het boek:
1. ------------------------------------- 3. ---------------------------------2. ------------------------------------- 4. ---------------------------------Wat vindt je van het boek?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En waarom heb je juist dit boek gekozen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar gaat het boek over? Vertel dit in het kort tot het stukje dat je gaat
voorlezen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga voorlezen: blz.: ------ blz.: -----Zijn er nog vragen vanuit de groep?
Bedenk iets extra’s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

