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VERSLAG:
Schrijf een kort verslag met de volgende punten. Lever dit verslagje in voor de
boekpresentatie.
1. Titel, auteur, illustrator, uitgeverij.
Noem de titel, de schrijver, de uitgeverij en eventueel de illustrator.
2. Serie?
Als het boek uit een serie is, noem dan enkele andere
boeken. Als het boek een vervolg is, noem dan het vorige boek.
3. Hoofdpersoon.
Wie is de hoofdpersoon of wie zijn de hoofdpersonen?
4. Tijd en plaats.
Niet alleen de tijd waarin het verhaal zich afspeelt is belangrijk,
maar ook wáár het zich afspeelt is van belang. Is het in de stad, op het land, in
Nederland, in het buitenland, in de bergen, in de woestijn, of….
5. Genre.
Wat voor een verhaal is het? Enkele mogelijkheden kunnen zijn: Science Fiction,
sprookje, reisverhaal, levensbeschrijving, historisch verhaal, avonturenboek,
detective.
6. Opbouw.
Kun je het verhaal in stukken verdelen? Welke?
Teken eventueel de ‘spanningsboog’ en schrijf met enkele kernwoorden de
inhoud en opbouw erbij.

PRESENTATIE:
Presenteer je boek! Het doel van een boekenkring is om zelf iets meer te leren over
boeken, maar zeker ook om de kinderen in je groep enthousiast te maken over jouw
boek!
A. Neem het boek mee waar je boekenkring over gaat en noem de titel en de
auteur. Vertel kort waar het boek over gaat.
B. Lees een stukje voor uit dat deel van het boek waar je presentatie over gaat of
als inleiding op je presentatie.
C. Je mag zelf weten hoe je de boekpresentatie doet. Maak er iets moois van!
Hieronder staan enkele ideeën.
D. Sluit af met een ‘uitsmijter’, een ‘reclamespreuk’ voor jouw boek!
1. Toneelstukje.
Misschien zijn er wel enkele kinderen in je groep die samen met jou een toneelstukje
over een deel van het boek willen voorbereiden?
2. Poppenkast.
Of je speelt een gedeelte uit het boek na in de poppenkast – alleen of met een
klasgenoot.
3. Film.
Is je boek verfilmd? Dan kun je misschien een stukje film laten zien. Zorg dan wel dat
je ook eigen werk laat zien – maak bijvoorbeeld een mooie grote filmposter over je
boek.
4. Lied.
Schrijf een lied of een rap en hou een concert !
5. Spel.
Verzin een (kring)spel over jouw boek dat je met de hele groep kunt spelen.
6. Geef een les.
Zijn de tekeningen in jouw boek heel speciaal? Dan kun je ook iets meer over de
illustrator vertellen en een korte tekenles houden.
7. Enzovoort, enzovoort…
Wees creatief en kijk wat bij je boek past. Zorg dat je presentatie niet langer duurt
dan 25 minuten. En natuurlijk wil iedereen na jouw presentatie het boek ook gaan
lezen…
Heb je nog vragen, stel ze dan gerust, maar wel op tijd! Succes en veel plezier!

