
Handig om
uit te printen!

Boekbespreking: checklist

pag 1/2

Schrijver

volgende 
pagina!

Ik weet wat de titel van mijn boek is.

Ik weet waarom dit de titel van mijn boek is.

Ik weet of ik dit een goede titel vind of niet.

Als ik het geen goede titel vind, weet ik hoe ik 

het boek anders zou noemen.

Binnenkort je boekbespreking? 
Check of je er helemaal klaar voor bent.

Ik weet wie de schrijver van mijn boek is.

Ik kan een paar leuke en interessante dingen 

over de schrijver vertellen.

Ik weet wie de plaatjes in mijn boek heeft getekend.

Ik kan een paar leuke en interessante dingen over 

de tekenaar vertellen.

Tekenaar

Genre

Tops

Ik weet welk genre mijn boek heeft. 

Bijvoorbeeld: humor, fantasie of liefde.

Ik weet waarom andere kinderen dit boek moeten lezen.

Ik weet wat het boek grappig, spannend, mooi of 

bijzonder maakt.

Het boek Titel
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klaar!

Ik heb geoefend met vertellen.

Ik heb een mooie presentatie voor op het digibord gemaakt.

Ik heb een goed fragment uitgekozen om voor te lezen.

Ik heb geoefend met voorlezen.

Ik heb plaatjes en spullen om de klas mee te versieren.

Ik heb vragen bedacht om te zien of mijn klasgenoten hebben opgelet.

Ik heb bedacht welke vragen er gesteld kunnen worden.

Ik weet wie de hoofdpersonen van mijn boek zijn.

Ik kan per persoon vertellen:

• wat zijn of haar naam is

• hoe oud hij of zij is

• hoe hij of zij eruit ziet

• wat voor persoon hij of zij is 

(bijvoorbeeld: lief, grappig, slim, eigenwijs)

Samenvatting
Ik kan kort vertellen waar het verhaal over gaat. Ik noem dan:

• wie er in het verhaal voorkomen

• waar het verhaal zich afspeelt (de belangrijkste plek of plekken)

• wanneer het verhaal zich afspeelt (in welke tijd)

• wat er in het verhaal gebeurt

Ik weet dat ik het einde niet moet verklappen.

Het verhaal

De presentatie

Hoofdpersonen

Ssst!


