BOEKBESPREKING
GEDAAN:

STAPPEN:
1. Zoek een leuk boek!

2. Lees het hele boek

DENK HIERAAN:
- Je moet het boek zelf leuk vinden
- Het mag niet eerder gekozen zijn
- Het is niet moeilijk na te vertellen
- Het past bij je leeftijd
- Begin hier op tijd mee: wacht niet tot
de laatste
dag

3. Maak een
samenvatting

- Gebruik hierbij het samenvattingsblad

4. Kies een stuk om voor
te lezen

- Het stukje laat goed zien wat voor
soort boek
het is
- Het stukje heeft niet al te veel uitleg
van te
voren nodig. Er moeten dus niet te veel
onbekende figuren in voorkomen
- Je kunt het stukje voorlezen als een los
verhaal
- Het eind van het stukje mag open zijn:
zo maak je de kinderen nieuwsgierig

5. Zoek informatie over
de schrijver
6. Achterin het boek

7. Op internet

8. In de (school)bibliotheek

- Soms staat er achterin een bladzij met
informatie over de schrijver
- Soms staat er achter op de kaft van
het boek informatie
- Soms zit er een extra kaft om het boek
met een flap
waar informatie op staat
- Zoek de naam van de schrijver op.
Veel kinderboekenschrijvers hebben een site met hun
hele naam
aan elkaar vast: bijv. www.carryslee.nl
- Kijk ook op de site:
www.goudenmuis.nl of
www.kinderboeken.pagina.nl
- In veel bibliotheken vind je groene
mappen met

informatie over kinderboekenschrijvers
- Kijk in het “Lexicon van de
jeugdliteratuur”:
Dit zijn vijf of meer bruine mappen met
losse
bladen erin. Over veel schrijvers vind je
hierin
informatie
- Er bestaan kleine informatieboekjes
over schrijvers.
Kijk in de catalogus van de bibliotheek
of die er
Zijn. Vraag het anders even aan de
mensen van de
bibliotheek.
9. Neem mee naar school:

- Het boek (Met een papiertje bij de juiste
bladzij)
- Het samenvattingsblad

SAMENVATTINGSBLAD
1.
2.
3.

Titel van het
boek:
Schrijver:
De hoofdpersoon
heet:
De hoofdpersoon
is een

0 jongen 0 meisje 0 vrouw 0 man , die/dat:

4.

DE SAMENVATTING

5.

Ik lees voor:

Blz……… t/m blz……….

Wat er vooraf ging aan het voorleesstukje:

6.

Over de schrijver:

7.

Andere boeken van deze schrijver:

8.

Ik vind dit boek: (Bijv. mooi, spannend, saai, grappig, stom,
droevig)
want

