Doe mij maar een
boekbespreking

Waarom?
De beste boekpromotie doen kinderen onderling. Hoe kan je nu boekverslagen en
boekbesprekingen inzetten om de leesmotivatie te vergroten? In deze brochure zetten we wat
ideeën op een rijtje waarmee kinderen verslag kunnen doen van wat ze gelezen hebben.
Daarbij gaat het vooral om de leesbeleving (wat deed het boek met je) en de leespromotie
(kan je het anderen aanraden).
Boek in tas/doos

Laat kinderen 4 voorwerpen kiezen die samen het verhaal vertellen van
het boek dat ze gelezen hebben. Ze mogen ook plaatjes van internet
halen. Dit laat ze denken over wat belangrijke elementen van het
verhaal zijn.
De voorwerpen gaan in een toepasselijk versierde doos of papieren tas.
Dit ziet er aantrekkelijk uit en maakt medeleerlingen nieuwsgierig.
Bij een boekbespreking kan de leerling aan de hand van de voorwerpen
het verhaal na vertellen.

Boek in beeld
Boek in beeld is de digitale versie van Boek in tas.
Bij een digitale boekbespreking vertellen de kinderen aan de hand
van hun PowerPoint over het verhaal.
Eerst bedenken ze welke personages, handelingen, locaties en
gebeurtenissen belangrijk zijn in het verhaal; die er echt toe doen.
Als dat helder is zoeken ze daar geschikt beeldmateriaal bij
waarmee ze dit goed kunnen laten zien. Ze gebruiken hierbij
weinig tekst. Het gaat vooral om de beelden, waarbij zij hun verhaal vertellen.
Tip: op websites van de schrijvers staan vaak illustraties/tekeningen uit hun boeken en/of
personages.

Boek in gesprek
Lezen is een goede oefening om je in een ander te
verplaatsen. Helemaal als je ook geïnterviewd wordt
alsof je een hoofdpersoon uit je boek bent!
De kinderen bedenken minstens 5 vragen aan het
boekpersonage. Dan schrijven ze de antwoorden in
steekwoorden op. Het gaat om open vragen over wat
er in het boek gebeurt en hoe hij/zij zich daarbij
voelt.
Bij een boekbespreking kan de leerkracht of een medeleerling het interview houden met het
personage.
Leeslogboek
Door een leeslogboekje bij te houden leren kinderen na te denken over wat ze gelezen hebben.
Zorg wel dat het eenvoudig in te vullen is zodat ze er niet tegenop gaan zien! Bovendien
kunnen kinderen en leerkrachten ook nog eens teruglezen wat er gelezen is.
Kinderen die boeken bestellen via Schoolwise kunnen daar ook digitaal een eenvoudig
logboekje bijhouden. Als je ingelogd bent kan je bij “mijn gegevens” klikken op “eerder
geleend”. Je krijgt dan een overzichtje van de boeken die via Schoolwise geleend zijn. Per
boek kunnen dan sterren en een beoordeling gegeven worden. Ook kan er een aantal regels
geschreven worden over het boek.

Boekpromotiefilms
Op internet zijn van veel boeken korte promotiefilmpjes te vinden. Dat kunnen kinderen
natuurlijk ook zelf maken.
Op de site van Boekenbabbels vertellen
kinderen wat hun favoriete boek is. Deze site
is makkelijk te gebruiken. Jasmijn vertelt in
het filmpje “hoe werkt Boekenbabbels” hoe
dat moet.

Links
www.boekenbabbels.nl – promotiefilmpjes van kinderen over hun favoriete boek
www.youtube.com/user/boekenfilmpjes - promotiefilmpjes van boeken
https://www.kennisnet.nl/artikel/met-boektrailers-stimuleer-je-leerlingen-om-te-lezen/
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/leesdagboek-groep-6-7-8.pdf
https://www.landvanlezen.nl/sites/lvl/files/uploads/lvl-lesbrief-boekbespreking-web.pdf

