
Boekbespreking groep 7 

De voorbereiding: het kiezen van een boek 

Bedenk eerst heel goed over welk boek je een boekbespreking wilt gaan houden. Je kunt het beste een boek 

uitkiezen dat je leuk vindt (of vond) om te lezen. Dit mag een boek van jezelf zijn, maar ook uit de bibliotheek. 

 

Maak een praatpapier, waarop je belangrijke informatie over het boek in sleutelwoorden opschrijft. Dit 

praatpapier mag  je bij je houden tijdens je boekbespreking.  

Hieronder staat alles stap voor stap beschreven. Deze stappen moet je zien als tips! 

 

Wat moet ik allemaal vertellen: 

 

1. Het boek:   - de titel van het boek 

- de naam van de schrijver/auteur (vertel iets over zijn/haar leven, andere boeken, enz……..) 

- de illustrator 

- de uitgeverij 

- is het een deel uit een serie? / of een losse titel? 

 

2. Waar gaat het boek over? 

- Wat gebeurt er allemaal? 

- Wie is/zijn de hoofdpersonen? (Wat voor een soort mensen (of dieren) zijn het? Karakters!) 

- Wanneer speelt het verhaal zich af? (Lang geleden; nu of in de toekomst….) 

- Waar  speelt het verhaal zich af? (Nederland; België; op de maan?.....) 

 

3. Wat voor een soort boek is het? 

- Grappig; spannend; avontuurlijk; romantisch; fantasie; of een combinatie van dingen. 

- Leg uit waarom je dat vindt. 

  

4. Past de titel bij het verhaal? 

- Weet je bij het lezen van de titel meteen waar het boek over gaat? 

- Zegt de titel direct iets over het boek? 

 

5. Kies een stukje om voor te lezen.  

- Een verrassend stukje of net een spannend stukje……….  

- Dit stukje moet een goede indruk van het boek geven. 

- Vertel niet de afloop van het boek! 

 

6. Wat vond je van het boek? 

- Verrassend? Viel het tegen? Is het een aanrader om te lezen? 

- Geef duidelijk je mening! 

 

7. Hoe lang moet mijn boekbespreking duren? 

-  Ongeveer 10 – 15 minuten. 

-  Lees niet langer dan 6 minuten voor. 

 

8. Vraag of er nog vragen zijn. (Probeer deze te beantwoorden.) 

 

Presentatie: Waar moet je op letten? 

- De hoeveelheid informatie die je brengt (Niet te veel; maar ook niet te weinig.) 

- Je vertelt. (Niet voorlezen) 

- Let op je tempo. 

- Je vertelt aan de klas, dus probeer de klas in te kijken. (Vind je dit moeilijk dan kun je bijvoorbeeld ook 

naar een bepaald punt achter in de klas kijken!) 

 

 

BEGIN OP TIJD MET JE VOORBEREIDING!!! 

Succes en kom gerust langs als je ergens vragen over hebt.  Juf Agnes 


