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BOEKBESPREKING 

Vanaf groep 3 starten wij met boekbesprekingen. 
In het kort komt het erop neer dat de kinderen  thuis een boek uit kiezen, dat mee naar school 
nemen  en erover  vertellen in de klas. 
 
Het kan een boek van de kinderen zelf zijn maar het kan ook een boek uit de bibliotheek zijn. De 
keuze is vrij. 
Doorgaans kiezen de kinderen een boek dat ze erg leuk vinden. Soms kiezen kinderen een makkelijk 
boek, omdat ze lezen moeilijk en/of niet zo leuk vinden. Kunnen kinderen nog niet zo goed lezen of 
zijn ze erg zenuwachtig om voor de klas te staan, dan is een makkelijk boek een slimme keus. Ze 
moeten namelijk ook een stukje voorlezen. Dat stukje kunnen ze thuis voorbereiden.  
 
Hieronder geven wij per leerjaar aan waaraan de boekbespreking moet voldoen en wat het doel is. In 
ieder leerjaar blijven alle voorgaande doelen belangrijk maar de nadruk ligt op een nieuw doel.  Wij 
hopen dat u de kinderen wilt helpen en gaan ervan uit dat de hulp ieder jaar ietsje minder nodig is. 
Onze ervaring leert dat plannen voor kinderen op de basisschool (vaak ook nog wel in de jaren erna) 
moeilijk blijkt te zijn. 

Groep 3 
• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Dat stukje kiest de leerling zelf uit en kan thuis 

worden voorbereid. De leerling kan wat plaatjes laten zien. 
Doel: Vertellen voor de hele groep. 
 
Groep 4 

• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• De leerling vertelt iets over de schrijver en de illustrator. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Minimaal 5 zinnen. Dit stukje kiest de leerling 

zelf en kan thuis worden voorbereid. De leerling kan wat plaatjes laten zien. 
Doel:  In het kort vertellen waar het boek over gaat. 
 
Groep 5 

• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• Het kind vertelt waarom voor dit boek is gekozen.  
• De leerling vertelt iets over de schrijver en de illustrator. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Dit stukje kiest de leerling zelf en kan thuis 

worden voorbereid. Bijvoorbeeld een spannend stukje en het voorlezen stopt bij de clou. De 
leerling kan wat plaatjes laten zien. 

• De leerling mag wat plaatjes of de boekbespreking met wat steekwoorden op het digitale 
bord laten zien in een Power Point presentatie. Dat kan middels een stickje of u kunt de 
leerkracht de presentatie per mail toesturen. Het is niet verplicht en heeft geen invloed op 
de beoordeling. 

Doel:   Start leren samenvatten. 
            Geven van een eigen mening.  
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Groep 6 
• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• Het kind vertelt waarom voor dit boek is gekozen.  
• De leerling vertelt iets over de schrijver en de illustrator. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Dit stukje kiest de leerling zelf en kan thuis 

worden voorbereid. Bijvoorbeeld een spannend stukje en het voorlezen stopt bij de clou. De 
leerling kan wat plaatjes laten zien. 

• De leerling mag wat plaatjes of de boekbespreking met wat steekwoorden op het digitale 
bord laten zien in een Power Point presentatie. Dat kan middels een stickje of u kunt de 
leerkracht de presentatie per mail toesturen. 

Doel:    De kinderen  kunnen, middels argumenteren,  een boek promoten. 
 
Groep 7 

• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• Het kind vertelt waarom voor dit boek is gekozen.  
• De leerling vertelt iets over de schrijver en de illustrator. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Dit stukje kiest de leerling zelf en kan thuis 

worden voorbereid. (denk aan stemmetjes, leggen van accenten e.d.) 
• De leerling mag wat plaatjes of de boekbespreking met wat steekwoorden op het digitale 

bord laten zien in een Power Point presentatie. Dat kan middels een stickje of u kunt de 
leerkracht de presentatie per mail toesturen. 

 
Doel:     Leren presenteren van wat er is voorbereid, m.n. het voorlezen. 

 
Groep 8 

• De leerling neemt het uitgekozen boek mee naar school. 
• De leerling noemt de titel van het boek en laat het boek zien. 
• Het kind vertelt waarom voor dit boek is gekozen.  
• De leerling vertelt iets over de schrijver en de illustrator. 
• De leerling vertelt in het kort waar het boek over gaat. 
• De leerling leest een stukje voor uit het boek. Dit stukje kiest de leerling zelf en kan thuis 

worden voorbereid. (denk aan stemmetjes, leggen van accenten e.d.) 
• De leerling mag wat plaatjes of de boekbespreking met wat steekwoorden op het digitale 

bord laten zien in een Power Point presentatie. Dat kan middels een stickje of u kunt de 
leerkracht de presentatie per mail toesturen. 

 
Doel:       De leerling is in staat om alle voorbereidende werkzaamheden zelf uit te voeren. 

 
 
 


