Stappenplan boekbespreking

wanneer ga ik dit doen
Stap

1

Kies een boek
•
begin op tijd en maak een planning
•
zoek een leuk boek uit

klaar

Lees het boek goed

klaar

Schrijf informatie op over het boek:
titel, schrijver, illustrator, hoofdpersonen,
waar, wanneer, echt gebeurd of fantasie

klaar

Ga op zoek naar meer informatie

klaar

Vertel in het kort waar het verhaal over
gaat (maak korte aantekeningen)

klaar

Kies een stukje uit om voor te lezen
(doe een briefje tussen het boek)

klaar

Wat vind je van het boek?

klaar

Heb je leuke spullen of plaatjes
om te laten zien of om uit te delen?

klaar

Oefen je boekbespreking thuis

klaar

Hou je boekbespreking voor de groep

klaar
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7

WAT vind je

van het boek?
Tom klapt zijn boek dicht.
Zijn blaadje met aantekeningen is klaar.
Hij weet precies hoe hij het verhaal gaat vertellen.
Maar hij wil ook zeggen dat hij het een fantastisch boek vindt.
Dat mag.
Dat heeft de meester gezegd.
Wat hij van het boek vindt…
Geweldig. Zó spannend!
Dat gaat hij er ook bij vertellen.
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WAT
vind je van
het boek?

Tijdens je boekbespreking vertel je eerst waar het verhaal over gaat.
Gelukt? Klaar?
Vertel daarna je eigen mening.

Wat vind jij?
Je eigen mening is wat jij van het boek vindt.
Leek het een leuk boek, maar viel het tegen?
Of was het een spannend verhaal, maar liep het raar af?
Het kan ook het beste boek zijn dat je ooit hebt gelezen.
Wat vond jij ervan?
Vertel de groep jouw mening over het boek.

Eigen mening op een rijtje
Je kunt je eigen mening geven over een aantal dingen:
•

De titel.
Vind je die leuk genoeg? Spannend genoeg?

•

De kaft van het boek (dat is de buitenkant).
Was dat de reden dat je het boek koos?

•

De tekeningen in het boek.
Vind je ze leuk? Passen ze bij het verhaal?

•

Het verhaal zelf.
Vind je het een leuk verhaal, vind je het spannend (genoeg),
saai, zielig, ongeloofwaardig?

•

Hoe vind je het einde van het boek?
Loopt het verhaal af zoals je graag wilde? Of was het boek ineens uit?
Was het een verrassend einde? Of geloofde je er niets van?

Je hoeft niet al deze punten te vertellen.
Zeg wat je opviel.
Vertel wat jij ervan vindt.
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Een
stapje
VERDER
Stel… dat je van de hoofdpersoon uit het boek een
koffertje kreeg. Misschien is het een mooie doos.
Dat kan ook.
Wat zou er in dat geheime koffertje kunnen zitten?
•

Verzamel voorwerpen voor het koffertje of de doos.

•

Wat past bij het verhaal vind je?

•

Wat past bij de hoofdpersoon?

•

Wat vind je bij de ontknoping passen?

•

Waarmee kun je je publiek nieuwsgierig maken?

•

Of waarmee kun je ze verrassen?

OF:
•

Maak een kijkdoos van het verhaal.

•

Laat in de kijkdoos duidelijk zien waar jouw verhaal zich afspeelt.

•

Laat ook zien wie er in het verhaal spelen.

•

Wat vind jij belangrijk in het verhaal?

•

Kun je dat laten zien?

•

Je hebt nodig:
- (schoenen)doos
- lijm, karton, schaar
- eventueel tijdschriften
- plaatjes uit het boek (kopiëren!)
- plaatjes over het verhaal van internet

•

De plaatjes kun je proberen te zoeken met een zoekmachine.
Klik op ’afbeeldingen’ en type een zoekwoord in.
Dat kan de titel van het boek zijn. Of de plaats van het verhaal.

•

Tijdens je boekbespreking haal je de voorwerpen uit het koffertje.
Maak het een beetje spannend of mysterieus.
Laat de kijkdoos pas aan het einde van je boekbespreking zien.
Anders wordt het te onrustig in de klas.
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