Naam:

Datum:

.

Informatieblad boekbespreking.
Vanaf groep 4 houden alle kinderen een boekbespreking.
Je vertelt dan voor de klas over een boek dat je leuk vindt en
goed gelezen hebt. Je probeert alle kinderen en de leerkracht
enthousiast te krijgen, zodat zij het boek ook gaan lezen.
Hieronder staan een paar tips waar je aan moet denken als je een boekbespreking
gaat voorbereiden.
1. Kies een boek dat je leuk vindt en goed gelezen hebt.
2. Vertel in de klas eerst iets over de schrijver. Soms staat er informatie over de
schrijver in het boek. Je kunt ook informatie gaan zoeken in de bibliotheek, ze
zullen je daar graag mee helpen. Je kunt natuurlijk ook op internet gaan zoeken.
Daar is zeker iets over de schrijver te vinden (een korte levensloop zoals bijv.
waar is de schrijver geboren, welke boeken heeft hij/zij geschreven etc.)
3. Daarna vertel je kort waarom je dit boek hebt gekozen en waar het over gaat.
Het is niet de bedoeling dat je alles gaat verklappen, want dan hoeft niemand
het boek meer te lezen. Probeer de kinderen nieuwsgierig te maken.
4. Vervolgens lees je ongeveer 5 minuten voor. Kies daar een interessant, spannend
of een leuk stuk tekst voor.
5. Tenslotte mogen de kinderen jou nog een aantal vragen stellen.
Er wordt gelet op:
 De manier waarop je vertelt. (Je mag een klein spiekbriefje gebruiken, maar leg
niet het hele verhaal neer, want dan raak je gemakkelijk in de war).
 Of je informatie over de schrijver hebt gevonden.
 De informatie die je over het boek vertelt.
 Hoe je voorleest. (Denk aan je leestempo, stemmetjes, kijk je de klas in en
probeer niet te zacht voor te lezen).
 Praat rustig en duidelijk. Kijk gerust even op je spiekbriefje. Probeer ook de klas
in te kijken.
 Of je een goed voorleesstukje hebt gekozen. Dit merk je wanneer de kinderen
aandachtig naar je luisteren.
Tip: Houd zelf de datum in de gaten wanneer je aan de beurt bent. Begin op tijd
met het lezen van het boek. Leg van te voren je spullen klaar (bijv. andere boeken
van de schrijver). Je mag het bord gebruiken. Zorg er ook voor dat je het
voorleesstukje snel terug kunt vinden in het boek.
Oefen de boekbespreking hardop. Misschien willen je ouders/verzorgers, broer(s) of
zus(sen) een keer luisteren. Zorg dat je met zelfvertrouwen voor de groep staat.
Bewaar dit blad totdat jij je boekbespreking hebt gehad!

Veel succes!!!

