
Stappenplan voor het maken van een boekbespreking 
 

Stap 1: Bedenk welk boek je gaat nemen 

Je mag zelf weten wat voor boek je kiest. Het moet een leesboek zijn en het boek moet passen 

bij onze leeftijd. 

 

Stap 2: Algemene informatie over je boek 

Tijdens je boekbespreking vertel je:  

 De titel van je boek 

 De schrijver (de auteur) 

 De tekenaar (de illustrator) 

 Waarom je het boek gekozen hebt 

 

Stap 3: Informatie over de schrijver 

Zoek informatie over de schrijver op. Je kunt iets over zijn leven vertellen en welke andere 

boeken hij heeft geschreven. 

 

Stap 4: De inhoud van het boek 

 Vertel wie de hoofdpersonen zijn in het boek. 

 Vertel waar het boek over gaat. Denk hierbij aan wat er allemaal gebeurt en waar. Vertel 

niet hoe het afloopt! 

 

Stap 5: Het fragment 

Lees 1 of 2 bladzijdes uit je boek voor. Probeer een stuk te kiezen wat je klasgenoten kunnen 

begrijpen. Oefen het voorlezen thuis goed. 

 

Stap 6: Vragen  

Bedenk 3 vragen over je boek. Deze vragen stel je aan het einde van je boekbespreking 

aan de klas. Ze moeten de antwoorden wel gehoord hebben tijdens je boekbespreking. 

 

Stap 7: Oefenen 

Vraag bijvoorbeeld aan je vader, moeder, broer of zus of zij naar jouw 

boekbespreking willen luisteren. Oefen een paar keer. Probeer je boekbespreking 

zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Het fragment lees je natuurlijk wel voor! 

 Tijdsduur: ongeveer 15 minuten. 

 

Een aantal tips: 

 Tijdens het vertellen spreek je duidelijk en kijk je de klasgenoten aan. 

 Sta rechtop. 

 Probeer tijdens het voorlezen af en toe de klas in te kijken. 

 Begin op tijd aan je boekbespreking en vraag om hulp als het nodig is. 

 Je mag het digibord gebruiken tijdens je boekbespreking, maar het is niet verplicht.  

 

Veel succes! 


