
Hoe maak ik een goede boekbespreking? 
 

Naam: ___________________ 

 

Wat is een boekbespreking? 
Je vertelt in de kring iets over een boek dat jij hebt gelezen. Het is belangrijk dat jij het een 

leuk boek vindt, want dan kun jij daar enthousiast over vertellen aan de klas. Je maakt er een 

PowerPoint presentatie bij die je tijdens je boekbespreking aan de klas laat zien. De kinderen 

worden misschien wel zo nieuwsgierig naar jouw boek, dat ze het ook willen gaan lezen! 

 

Waar houd je je boekbespreking? 
We houden de boekbespreking iedere dinsdagmiddag in de kring. Je mag erbij  

zitten of staan. Je zet je boek(en) en materiaal alvast klaar voordat we in de kring 

gaan (tijdens de inloop!). 

 

Hoe lang moet mijn boekbespreking duren? 

Je boekbespreking  mag ongeveer 10 tot 15 minuten duren.  

 

Wat moet ik doen? 
1.  Begin ongeveer 2 weken van te voren met het maken van je boekbespreking.  

2. Vertel de titel van het boek en waarom jij het boek spannend of leuk vindt.  

3.  Vertel iets over de schrijver of auteur, de tekenaar of illustrator. Je kunt het 

internet gebruiken om informatie over deze personen te vinden. 

4. Nu ga je iets vertellen over het verhaal: 

-wie zijn de hoofdpersonen? 

-waar en wanneer speelt het verhaal zich af? 

-vertel kort wat er gebeurt in het verhaal (maar verklap de afloop niet!) 

Dit stukje moet ongeveer 8 minuten duren. 

5. Voorleesfragment: Zoek een grappig of spannend fragment uit je boek en lees dat voor. 

Het is verstandig als je dat fragment thuis oefent, zodat je het heel boeiend kunt 

voorlezen. Je mag ong. 2 minuten voorlezen (dat is dus niet zo lang!).  

6. Bedenk 3 vragen over je boekbespreking. Deze vragen kun je het beste even opschrijven 

met de antwoorden erbij. Stel de vragen aan de kinderen, kunnen we eens kijken of ze 

goed hebben opgelet! 

7. Vragenronde: Misschien hebben de kinderen nog vragen aan jou? 

8. Daarna komen de TIPS en TOPS. De kinderen vertellen jou wat je heel goed deed en 

waar je de volgende keer nog iets beter op kunt letten. 

9.  Je bij je boekbespreking gebruik maken van een PowerPoint of Prezi. De PowerPoint kan 

je opslaan op een USB-stick en/of mailen naar de juf (lburgemeester@icbkaleidoscoop.nl) 

 

Oefen thuis je boekbespreking hardop of oefen het voor de spiegel. Neem de tijd een keer op, 

dan weet je hoe lang het duurt.  

  

Als je hulp nodig hebt of als je gewoon iets wilt vragen, kom dan gerust naar je juf!  

Als je twijfelt of jouw boek kan/mag, kom het dan gewoon vragen! Veel succes!!! 

 

 
Op deze datum heb ik mijn boekbespreking:…………………………………………. 

 

Tip: Als je het boek gelezen hebt, begin dan ongeveer 3 weken van te voren 

met het voorbereiden van je boekbespreking! Zet dit thuis ook in je agenda! 


