
Hoe houd ik een boekbespreking in groep 5?   

1. Kies een leesboek waar je heel enthousiast over bent en past bij jouw niveau.  Geef de titel van het 
boek en de naam van de schrijver/schrijfster door. De leerkracht kijkt dan of dit boek geschikt is en 
niet al door een ander is gekozen. 

 2. Ga het boek lezen en vertel in eigen woorden waar het verhaal over gaat. Neem de belangrijkste 
gebeurtenissen uit het verhaal: 

• Wie ( belangrijkste personen) 

• Waar (Welk land, in de ruimte, op school, thuis, etc.) 

• Wat (Schrijf de hoofdlijnen van het verhaal op; denk aan inleiding, kern, slot) 

• Wanneer (verleden, nu, toekomst) 

3. Probeer informatie over de schrijver/schrijfster en de illustrator( tekenaar) te vinden.  

4. Dit ga je aan de klas vertellen in ongeveer 5 à 10 minuten. 

• Wat de titel van het boek is (laat het boek ook zien).  

• Wie de schrijver(auteur) van het boek is.  

• Wie de plaatjes (illustraties) van het boek heeft getekend; wie is de illustrator?    

• Waarom je juist dit boek gekozen hebt.    

• Waar het boek over gaat, dit vertel je in je eigen woorden. Verklap het einde nog niet, 
misschien willen je klasgenoten het boek nog lezen!  

•  Je leest een leuk/spannend/grappig stuk uit het boek voor.   

•  Je vertelt wat je is opgevallen aan het verhaal, de auteur of de illustrator.   

•  Je stelt op het eind drie ‘weetvragen’ over het boek aan de klas. Je moet dit natuurlijk wel 
verteld hebben.   

5. Tips:  Het is handig om je vragen (met antwoorden) op een blaadje te schrijven, dan kun je daar 
even spieken.  Stop een papiertje tussen de pagina die jij wilt voorlezen.  

Je mag een Powerpoint of Prezi presentatie maken. Graag per email aan de leerkracht sturen. 

  

           

Veel leesplezier en succes!   


