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Boekbespreking 2.0 
Maak een VLOG over het boek dat jij hebt gelezen. 

In de VLOG moet in ieder geval het volgende terugkomen: 

- Titel van het boek; 

- Schrijver; 

- Illustrator; 

- Uitgever; 

- Vertel waarom je voor dit boek hebt gekozen; 

- Geef een samenvatting van het boek; 

- Lees een stukje voor. 

 

Hoe jouw VLOG eruit komt te zien, dat mag je helemaal zelf weten. Wees creatief en 

zorg ervoor dat het dat jij het publiek weet te interesseren. Tijdens het maken van de 

VLOG mag je natuurlijk gebruik maken van een videobewerkingsprogramma.  
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Mini-

boekbespreking 
Bereid een boekbespreking van ongeveer 5 minuten voor over jouw gelezen boek. 

Denk aan de volgende onderdelen: 

- Titel van het boek; 

- Informatie over het boek: schrijver, tekenaar, hoeveel bladzijdes en hoofdstukken, 

enz.; 

- De belangrijkste gebeurtenissen; 

- Jouw grappigste/ engste/ spannendste moment in het boek; 

- Je mening over het boek; 

- En tot slot lees je een stukje voor. 
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Toneelstukje  

Bereid een kort toneelstukje (3-5 minuten) voor van een scene uit jouw gelezen 

boek.  

Voor het voorbereiden heb je ongeveer 20 minuten de tijd. Hierbij mag je maximaal 3 

groepsgenoten vragen om mee te spelen.  

Hieronder staan belangrijke aandachtspunten. Aan het begin van het toneelstukje 

vertel je:  

1. Welk boek je hebt gelezen (laat deze ook zien);  

2. Kort waar het boek over gaat.  

3. Wat belangrijk is om het toneelstukje te begrijpen (dus: wat is er voorafgaand aan 

het stukje gebeurd?)  

4. Wie welk personage speelt uit jouw boek.  

Let er vooral op dat je tijdens het toneelstukje duidelijk spreekt en naar het publiek 

toe staat. 
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Voorkant  

Maak een andere voorkant voor jouw gelezen boek. Denk aan de volgende dingen:  

- Zorg dat alle informatie erop staat. Dus de titel, schrijver eventueel de tekenaar, 

enz.  

- Gebruik kleuren die passen bij jouw boek. Is het bijvoorbeeld een grappig boek, dan 

gebruik je felle kleuren. Is het een eng boek, dan kies je eerder voor donkere 

kleuren.  

- Werk netjes, raffel het niet af! 
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Woordzoeker  

Maak een woordzoeker met de 10 belangrijkste woorden over jouw gelezen boek. 

Gebruik hiervoor een ruitjespapier.  

Zorg ervoor dat de letters mooi en duidelijk zijn, zodat iemand anders de 

woordzoeker kan maken.  

Probeer met de vakjes die overblijven een woord of zin te maken, zodat er ook een 

oplossing gevonden moet worden! 
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Wanted-poster  

Maak een wanted-poster van een personage uit jouw boek. Je mag zelf de wanted-

poster ontwerpen. Denk aan de volgende onderdelen:  

- De naam van het personage;  

- Wat heeft hij of zij gedaan?;  

- Waar is hij of zij voor het laatst gezien? En met wie?;  

- Waar kunnen we hem of haar aan herkennen? (kleding, kapsel, kleur ogen, enz.);  

- Wat is de beloning voor het vinden? 
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En ze leefden 

nog.. 

 Bedenk een ander einde voor jouw boek. Begin bijvoorbeeld bij de eerste zinnen 

van het laatste hoofdstuk. Je mag het typen en daarna laten afdrukken. Let goed op 

de volgende dingen:  

- Hoofdletters, komma’s, aanhalingstekens en punten;  

- Een goede zinsopbouw;  

- Mooie zinnen (dus niet steeds: “en toen..” )  

- Variatie in korte en lange zinnen (dus gebruik bijvoorbeeld voegwoorden);  

- Het geschreven stuk moet in ieder geval 1 bladzijde lang zijn. 
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Stripverhaal  

Maak een stripverhaal van maximaal 1 bladzijde over een gebeurtenis uit jouw 

gelezen boek. Gebruik eerst een kladblaadje. Doe het zo:  

1. Kies de gebeurtenis waarover jouw strip moet gaan.  

2. Schrijf op een kladblaadje in steekwoorden wat er gaat gebeuren.  

3. Bedenk hoe de hoofdpersoon eruit gaat zien.  

4. Bedenk hoe de omgeving eruit gaat zien.  

5. Schets het verhaal eerst, dit noem je ook wel een storyboard.  

6. Tot slot werk je het stripverhaal netjes uit op het bijbehorende blad. 

 

 

 


