Tips voor een boekbespreking
Planning voor een boekbespreking. Je hebt minimaal zes weken nodig om je voor te bereiden op een boekbespreking .
Een voorbeeld zou kunnen zijn:






Week 1, een boek uitzoeken en beginnen met lezen.
Week 2 en 3 het boek ( uit ) lezen.
Week 4, informatie verzamelen over de schrijver en dit boek.
Week 5 Je boekbespreking voorbereiden.
Week 6, oefenen, extra boeken halen van dezelfde schrijver/schrijfster en/ of foto’s.

Een boek uitkiezen is best moeilijk, let een beetje op wat je zelf leuk vindt. Hou je van humor, hou je van spannende
boeken of van boeken die over sport gaan ? De pictogrammen op de boekenruggen van bibliotheekboeken kunnen je
helpen.








Let dus op het genre.
Kies geen boek wat een ander kind al gedaan heeft. Kies zelf een boek en vertel waarom jij het boek leuk of
misschien saai vindt.
Luister naar anderen, misschien hebben zij wel een tip voor je.
Misschien vind je een bepaalde schrijver goed. Heeft hij of zij nog een goed boek geschreven en kan je ze
vergelijken in je boekbespreking.
Lees de flaptekst, vind je de titel leuk?, is de omslag leuk, zijn de letters niet te groot of te klein, vind je de
tekeningen in het boek leuk, lees de eerste bladzij, heb je zin m verder te gaan, is het boek te dik of te dun?
Ben je dyslectisch of vind je het moeilijk om je te concentreren, dan zijn er de zogenaamde Zoeklicht boeken.
Deze boeken zijn makkelijk te lezen, maar niet kinderachtig. Bij de bibliotheek weten ze wat je bedoelt.
Als je het nu nog niet weet zou je misschien het boek van een prijswinnaar uit kunnen kiezen, bijv. een boek
dat een griffel heeft gewonnen.

Als je informatie wilt opzoeken over een schrijver of schrijfster dan kan je dat doen in de bibliotheek. Daar zijn meestal
hangmappen en boeken met informatie.
Je kan ook surfen op het internet. Je kan dan een zoekmachine gebruiken of het adres van een site in typen. Ja kan
zoeken op de naam van een schrijver of je kan zoeken bij uitgeverijen op de site. Daar kan je vaak foto’s en
boekomslagen downloaden. Hieronder volgen enkele sites van uitgeverijen en algemene kinderboekensites.
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Als je een boek hebt gekozen, ga je lekker lezen. Probeer gelijk te bedenken wat je van het boek vindt. Het is een goed
idee om pen en papier bij de hand te hebben zodat je meteen op kan schrijven wat je opvalt. Noteer gelijk de uitgeverij,
hoeveel bladzijden het boek heeft en in welk jaar het boek is verschenen. Je kunt bij het beoordelen van het boek op de
volgende dingen letten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat weet je van de schrijver?
Wat zegt de titel je?
Zijn de tekeningen leuk, wie is de illustrator?
Hoe zit het verhaal in elkaar?
Wat is het thema van het boek, waar gaat het over?
Hoe zit het met de tijd, wanneer speelt het verhaal bijv.
Zie je alles voor je?
Wie spelen er in het boek mee?
Is het boek van het begin tot het einde goed?

Je boekbespreking voorbereiden:







Waarom heb je het boek gekozen?
Wat weet je van de schrijver en heeft hij/zij nog meerboeken geschreven?
Wat vind je van de titel, omsla en de illustraties?
Geef een korte samenvatting van het verhaal.
Is het boek goed van begin tot einde?
Wat is jouw mening over het boek?

Het kan helpen om een boekverslag voor jezelf te maken bij de voorbereiding. Je krijgt hier nog een blaadje van
waarop je het één en ander in kan vullen.

Als je aan de beurt bent om je boekbespreking voor de klas te moeten houden:
-

-

-

Probeer een leuk begin te bedenken, een leuk verhaaltje over de schrijver of een grapje, of laat een boek met
daarin de handtekening van de schrijver zien. Begin niet met : Ik houd mijn boekbespreking over………….Vertel wel
welk boek je hebt uitgekozen en waarom.
Lees een stuk voor uit je boek. Dat kan een stuk zijn van het begin van het boek, maar ook een stuk van het einde,
in dit laatste geval moet je eerst kort vertellen waar het begin over gaat. Vertel niet hoe het afloopt. Lees niet te
snel voor, spreek duidelijk, kijk af en toe de klas in, stop even bij punten en komma’s en let op vraagtekens.
Bereid je goed voor. Misschien wil je wat op het bord schrijven, heb je iemand nodig om boeken te laten zien, hang
een foto van de schrijver op het bord enz. Dit kan je allemaal in de pauze voorbereiden.
Ben je zenuwachtig? Dat mag je best zeggen. Haal rustig adem, sta rechtop, maak oogcontact met je vrienden of
vriendinnen of kijk naar een punt achter in de klas.
Praat duidelijk anders raken de kinderen hun belangstelling kwijt.
Neem de tijd. Raak niet in paniek als je het even niet meer weet. Zoek in je aantekeningen waar je ook alweer was
en ga verder
Let op hoe je erbij staat, niet aan je neus friemelen of wiebelen. Ga van tevoren naar de w.c. Trek kleren aan die
lekker zitten en waar jij je goed in voelt.
Zorg dat je boekbespreking verrassend is. Op de sites kun je misschien leuke weetjes vinden over de schrijver of
een leuk grapje.
Maak een blaadje met aantekeningen voor jezelf. Oefen thuis hardop voor je ouders, je opa of oma of voor de
spiegel.
Vertel aan het eind waarom je dit boek wel of niet aanraadt aan andere kinderen om te lezen en stel ze in staat om
vragen te stellen.

VEEL SUCCES MET JE BOEKBESPREKING!!

