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Stappenplan voor een boekbespreking 
 

stap 1 

Zet de schrijver en de titel van het boek in een 

powerpoint presentatie, een Prezi presentatie, 

Via Google Docs of een ander presenteer 

programma .  

 

voorbeeld: Hans Mijnders : Chantage. 

Je kunt je boekbespreking beginnen met de 

volgende zin: Mijn boekbespreking gaat 

over... en 

dat is geschreven door... Houd het boek omhoog, zodat iedereen 

de voorkant kan zien. 

Verder naar stap 2 

 

Stap 2 

Als je iets over de schrijver weet, kun je dat nu goed vertellen. Je 

kunt zeggen waar hij woont en of hij getrouwd is en kinderen 

heeft. Ook kun je vertellen wat voor soort boeken hij schrijft, en of 

dit het eerste boek is of niet. Heel veel is te vinden op internet, 

leuke plaatjes van de schrijver voor bij je powerpoint. 

Verder naar stap 3 

 

Stap 3 

Vertel wat voor soort boek het is. Bijvoorbeeld: spannend, vrolijk, 

geheimzinnig,fantasie. 

Verder naar stap 4 

 

Stap 4 

Vertel wie de hoofdpersonen zijn. Hoe heten de hoofdpersonen? 

Hoe oud zijn ze? Wat voor karakter hebben ze? En wat doen ze? 

Voorbeeld: Marieke, meisje van 10 jaar, ze denkt heel veel na en is 

stil maar niet verlegen, ze gaat logeren bij haar nichtje Wilmie, ze is 

11 jaar, is vrolijk en kletst veel. Jopie , 12 jaar, heel stil enz. 

Verder naar stap 5 
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Stap 5 

Vertel in het kort (ongeveer 4 minuten) hoe het 

verhaal gaat. Als je het einde nog niet wilt 

verklappen kun je dat ook weglaten. voorbeeld: 

Marieke ontdekt een geheime deur. Ze komt in een 

gang die onder het huis loopt en hoort er allemaal 

aparte geluiden. Dan gaat ze op onderzoek uit en 

ontdekt een... enz 

Verder naar stap 6 

 

 

Stap 6 

Lees een spannend of belangrijk stukje uit het boek voor. Een 

halve bladzijde ongeveer. Het is leuk als je af en toe in de klas kijkt 

en oogcontact maakt met je publiek – dan blijft het superstil in de 

klas! 

Verder naar stap 7 

Stap 7 

Als de titel raar was, kun je misschien 

na het lezen van het boek wel 

vertellen waarom het boek zo heet. 

Verder naar stap 8 

 

Stap 8 

Zeg wat je van het boek vond en 

vertel waarom je denkt dat de 

andere kinderen in de klas het boek 

ook moeten lezen. 

Verder naar stap 9 

 

Stap 9 

Vraag of er nog iemand is die iets wil 

weten. Nou, en dat was het dan! Viel het mee? Of denk je nog 

steeds dat het heel eng en moeilijk is? Zorg dan dat je een boek 

kiest wat je zelf heel erg goed vind. Als je dan niet meer weet wat 

je wilde vertellen, weet je ten minste wel het antwoord op alle 

vragen! 
 

 


