
  Een boekbespreking houden 
 

 

 

 

 

 

Hoe kom je tot een goede boekbespreking? 

 

Voorbereiding thuis: 

1) Kies een boek uit dat jij leuk vindt (geen stripboeken) 

2) Zorg ervoor dat je het hele boek hebt gelezen. 

3) Kies 1 à 2 bladzijden uit (typerend voor het boek) die je voor wilt 

lezen. 

4) Zorg dat je moeilijke woorden uit kunt leggen. 

5) Maak drie vragen die je aan de klas kunt stellen. 

6) Maak een Powerpointpresentatie met daarin: 

 

Titel  …………………………………………………………………………………………………………… 

Schrijver …………………………………………………………………………………………………………… 

Illustrator: …………………………………………………………………………………………………………… 

Uitgever: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Andere boeken van de schrijver: 1…………………………………… 

      2…………………………………… 

      3…………………………………… 

 

Hoofdpersonen uit het boek:   ……………………………………… 

      ……………………………………… 

      ……………………………………… 

 

Je kunt de PowerPoint ‘ondersteunen’ met passende plaatjes. 

 

Voorbereiding op school: 

1) Geef je stick aan de leerkracht 

2) Controleer of je de bladzijde(n), die je voor 

gaat lezen, snel kunt vinden. 

 

  



Uitvoering: (Natuurlijk moet je soms naar het bord kijken en je zult ook 

wel op je blaadje met aantekeningen kijken. Maar probeer toch ook zoveel 

mogelijk de klas in te kijken als je praat) 

1) Begin je boekbespreking met te vertellen waarom je dit boek hebt 

gekozen. 

2) Neem met de klas de PowerPoint door. 

3) Geef een samenvatting van de inhoud van het boek en lees 1 à 2 

bladzijden voor. 

4) Na het voorlezen kunnen de kinderen vragen aan jou stellen en 

vervolgens kun je jouw vragen aan de klas stellen. 

5) De klas en de leerkracht vertellen geven je tips en tops. Ze doen dat 

over de keuze van het onderwerp, de presentatie, de informatie die je 

gaf, de PowerPoint en de spullen die je eventueel bij je had.  

 

 

Nog een paar tips: 

1) Maak een blaadje met korte aantekeningen of zet alles in de 

PowerPoint. Leer niet alles uit je hoofd, maar vertél over het boek. 

2) Oefen je boekbespreking thuis, bijv. voor je vader of moeder. 

3) Oefen ook het voorlezen van de bladzijden in je boek, let op de toon. 

4) Heb je het boek al een tijd geleden gelezen, lees het dan nog een keer. 

 

 

 

Doe je best en succes!!! 


