
Naam:_____________________________ 

Boekbespreking 
Opdracht 1: boekbeoordeling invullen 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn favoriete stukje:  ..................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............

......................................................................................................................................... 

 
 

Ik zou de schrijver deze 

vraag willen stellen:  
...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

................................................... 

Wil je nog boeken van 

deze schrijver lezen? 

 

 Ja 

 Nee 

 Ik heb (bijna) alle 

 boeken van de schrijver 

 al gelezen! 

Korte beschrijving van het verhaal.. 
 

Begin  

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

Midden 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

Einde 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 Probeer elk stukje in 

maximum drie zinnen 

te beschrijven! 

Hoe voelde je je toen je het 

boek las? Teken een gezicht in 

de smiley! 

 

     

 

 

 

Aan wie zou je dit boek willen 

aanraden? Wie zou het graag 

lezen denk je?  

...................................... 



Naam:_____________________________ 

EXTRA MAG-TAKEN 

 

Opdracht 2 : een collage/voorstelling maken 

 

Maak een collage. Zoek minimaal vijf prenten/foto's die precies bij het verhaal passen. 

Daarvoor kan je zoeken in kranten, magazines, tijdschriften, reclamefolders, computer, … 

Kleef deze op een blad en leg in enkele zinnen per prent/foto uit waarom ze bij het verhaal 

passen. Of maak een voorstelling op dezelfde manier op de computer.  

 

Opdracht 3 : een nieuwe kaft ontwerpen. 

 

Ontwerp of teken een nieuwe kaft voor het boek en zorg dat hij past bij de sfeer van het 

verhaal. Op de voorkant van de kaft komen uiteraard de titel, de naam van de schrijver, de 

uitgever én een bijpassende tekening of prent te staan. Op de achterkant komt een stukje 

waarin je lezers benieuwd maakt naar het verhaal. Een korte samenvatting dus. (Uiteraard 

bedenk je dit stukje zelf!)  

Je vouwt daarvoor een A4-blad in twee waarvan je de voor- en de achterkant gebruikt. In het 

midden zou dan zogezegd je boek zitten. Je mag zelf tekenen of gebruik maken van de 

computer. In de klas stel je dan kort jouw boek voor, waarover het ging en waarom je dit 

boek gekozen hebt. 

 


