
 

Boekbesprekingsformulier De Tandem 

Boekbespreking groep 7 en 8 
Op dit blad kun je lezen hoe je in een boekbespreking kunt voorbereiden.  

Het kiezen van een boek  

Kies een boek uit dat je leuk lijkt om te gaan lezen. Dit kan een boek zijn dat je thuis 

of op school hebt gelezen of je gaat naar de bieb om een leuk boek uit te kiezen. Het 

moet een boek zijn dat past bij het AVI niveau dat jij beheerst.  

 

Voor wie houd je een boekbespreking?  

Je houdt een boekbespreking voor jouw klasgenoten. Denk maar dat je een soort 

vertegenwoordiger bent van het boek. Je wilt het boek aanprijzen, ervoor zorgen dat 

je  medeleerlingen nieuwsgierig worden naar het boek en het dan zelf zullen gaan 

lezen.  

Welke algemene gegevens moet je weten?  

Maak een lijstje met gegevens over het boek. Noteer wie de schrijver, de illustrator 

en de uitgever zijn en in welk jaar het boek uitgegeven is. Over het verhaal schrijf je 

op wie de hoofd- en bijpersonen zijn, waar en in welke tijd het zich afspeelt, wat de 

belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn. Al deze informatie ga je later in je 

presentatie gebruiken, aan de klas vertellen.  

De presentatie van het boek (dit is een mogelijke manier!) 

1. Je kunt beginnen met het laten zien van je boek en waarom je het gekozen hebt.  

2. Vervolgens kun je vertellen wat de titel is, wie de schrijver is, wie de illustrator is en 

in welk jaar het boek is verschenen. Eventueel nog wie de uitgever is.  

3. Daarna kun je vertellen wie de hoofdpersonen zijn in het verhaal. Vertel ook iets 

over de hoofdpersoon of hoofdpersonen. Denk aan de naam, leeftijd, 

karaktereigenschappen, waar en in welke omgeving het verhaal speelt.  

4. Je kunt ook iets vertellen over de bijpersonen. Dit zijn niet de belangrijkste 

personen maar ze komen wel vaak voor in het verhaal.  

5. Dan kun je vertellen waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.  

6. Vervolgens kun je een samenvatting van het verhaal geven, maar let op: je mag 

niet vertellen hoe het verhaal afloopt!!!  

7. Tenslotte lees je een stukje uit het boek voor.  

8. Je medeleerlingen mogen vragen stellen over jouw boek.  

9. Je kunt de boekbespreking afsluiten met drie vragen die je aan de klas stelt.  

 

Op welke manier kun jij jouw presentatie houden?  

Hou je van toneelspelen, knutselen, tekenen of schilderen, foto’s of filmpjes maken, 

quizzen of puzzels bedenken? Gebruik iets waar je goed in bent!  

Hoe lang moet je boekbespreking duren?  

Probeer je boekbespreking niet te kort en niet te lang te maken; zorg dat het leuk is 

om naar te kijken en te luisteren! Zorg maar dat het niet langer duurt dan 10 minuten.  

Veel plezier en succes bij het voorbereiden van je boekbespreking! 



 

Boekbesprekingsformulier De Tandem 

 

Beoordelingsformulier boekbespreking 

 
De boekbespreking wordt gehouden door: …………………………………………………………… 
 
De titel van dit boek is:   ………………………………………………………………………………… 
 
De schrijver van dit boek is:   ………………………………………………………………………….. 
 
Dit formulier is ingevuld door:  ………………………………………………………………………… 
 

 
Jij gaat de boekenbeurt beoordelen. Hieronder zie je waar je op moet letten. 
Kleur steeds het vakje bij het cijfer, dat jij voor dit onderdeel wilt geven. 
6 = voldoende  7 = ruim voldoende 8 = goed  9 = zeer goed  10 = uitstekend 

 

Inhoud 6 7 8 9 10 

Samenvatting van het verhaal 
 

     

Informatie over het boek (titel en 
schrijver enz.) 

     

 

Presentatie 6 7 8 9 10 

Was het goed te verstaan?  
 

     

Was het goed voorbereid? (vertelt 
i.p.v. voorlezen) 

     

 

Voorlezen 6 7 8 9 10 

Informatie vooraf (wist je daardoor 
waar het stukje over ging?) 

     

Voorlezen (intonatie, tempo, enz.) 
 

     

Heeft de leerling verteld waarom 
hij/zij dit een leuk boek vindt? 

     

 
 
Het eindcijfer dat ik zou geven voor deze boek presentatie is: _____________________ 
 


