Hoe doe je een boekbespreking in groep 7 of 8?
Op dit blad kun je lezen hoe je in groep 7 en groep 8 een boekbespreking kunt
voorbereiden. Lees het eerst eens goed door en kijk er ook nog af en toe eens naar
wanneer je jouw boekbespreking aan het maken bent.
Het kiezen van een boek
Kies om te beginnen een boek uit dat je leuk lijkt om te gaan lezen. Dit kan een boek
zijn dat je thuis of op school hebt gelezen of je gaat naar de bieb om een leuk boek
uit te kiezen. Het moet een boek zijn dat past bij het AVI niveau dat jij beheerst.
Probeer ook rekening te houden met wat je klasgenootjes leuk vinden. Dus niet een
erg kinderachtig boek kiezen.
Voor wie houd je een boekbespreking?
Je houdt een boekbespreking voor jouw klas- en leeftijdgenoten. Denk maar dat je
een soort vertegenwoordiger bent van het boek. Je wilt het boek aanprijzen, ervoor
zorgen dat mensen nieuwsgierig worden naar het boek en het dan zelf zullen gaan
lezen. Wanneer je dat lukt, heb je het hartstikke goed gedaan. Je zou die vraag aan
het einde van je boekbespreking rustig mogen stellen en dan weet je gelijk hoe het is
gegaan.
Hoe ga je het aanpakken?
Natuurlijk ga je eerst het boek zelf goed lezen. Tijdens het lezen bedenk je al vast
welk stuk van het boek erg leuk is om voor te lezen. Schrijf die bladzijden gelijk op,
zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden.
Welke algemene gegevens moet je weten?
Wanneer je het boek uit hebt, maak je een lijstje met gegevens over het boek. Daarin
schrijf je wie de schrijver, de illustrator en de uitgever zijn en in welk jaar het boek
uitgegeven is.
Over het verhaal schrijf je op wie de hoofdpersonen zijn, waar en wanneer het
verhaal zich afspeelt en wat de belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn.
Al deze informatie ga je later in je presentatie gebruiken, aan de klas vertellen. Je
mag aantekeningen met daarop de sleutelwoorden gebruiken tijdens je
boekbespreking.
De presentatie van het boek
1. Je mag van te voren een tekening op het bord maken maar het hoeft niet.
2. Je begint je boekbespreking met het laten zien van je boek.
3. Vervolgens vertel je wat de titel is, wie de schrijver is, wie de illustrator is, in welk
jaar het boek is verschenen en wie de uitgever is. Daarna vertel je wie de
hoofdpersoon of hoofdpersonen zijn in het verhaal.
4. Je vertelt aan de klas waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.
5. Vervolgens geef je een samenvatting van het verhaal, maar let op: je mag niet
vertellen hoe het verhaal afloopt!!!
6. Je leest een stukje uit het boek voor, dit mag maximaal een bladzijde zijn. Na het
voorlezen vertel je wat je van het boek vond en waarom.
7. De kinderen mogen vragen stellen over jouw boek. Het zou knap zijn als je alle
vragen kan beantwoorden. Maar bedenk dat je niet alles kan weten.

8. Je sluit de boekbespreking af met bijvoorbeeld vragen die je aan de klas kan
stellen. Daar mag een discussievraag tussen zitten, maar het hoeft niet.
Hoe lang moet je boekbespreking duren?
Probeer je boekbespreking niet te kort te maken, zorg dat het leuk is om naar te
kijken maar ook leuk om te doen! Zorg maar dat het niet langer duurt dan 15
minuten.
Veel plezier bij het voorbereiden van je boekbespreking.

