Boekbespreking
Binnenkort ga je een boekbespreking houden.
Als eerste ga je een boek kiezen uit je eigen Avi-niveau en daarna ga je
hard aan de slag om het boek te lezen. Vertel voordat je aan je
boekbespreking gaat beginnen eerst de titel van je boek aan de
leerkracht.
Wat moet je verder doen:
- Zoek informatie over de schrijver of schrijfster van je boek. Dit kan
je doen op internet of in de bibliotheek.
- Maak een samenvatting van je boek
- Vertel iets over de hoofdpersonen
- Kies een fragment uit het boek dat je wilt voorlezen. Dit kan
bijvoorbeeld een spannend of zielig moment zijn uit het boek.
- Oefen thuis het fragment dat je gaat voorlezen. Let bij het oefenen
goed op de uitspraak van woorden, hard – zacht, rustig - langzaam
en eventueel op verschillende stemmetjes.
- Orden de informatie.
- Bedenk wat je over je boek wilt gaan vertellen, in welke volgorde
dat handig is en hoe je het in eigen woorden zegt.
- Schrijf per hoofdstuk de steunwoorden op. De steunwoorden heb je
nodig om je verhaal te kunnen vertellen.
- Vertel je verhaal. Je mag het niet oplezen. Je vertelt in je eigen
woorden.
- Maak een Powerpoint-presentatie voor je boekbespreking.
- Vertel aan het einde van de presentatie de bronnen die je gebruikt
hebt.
Van boeken noteer je de schrijver en titel. Heb je een website
gebruikt, kopieer dan de link naar de website. Let op: Google is
geen bron, maar een zoekmachine.
- Bedenk drie vragen die je de klas aan het einde kunt stellen over je
boekbespreking.
- Probeer alvast te bedenken welke vragen de klas zou kunnen
stellen als ze naar jouw boekbespreking hebben geluisterd.
- Kom op tijd op school als je je boekbespreking hebt, zodat je alles
kunt klaarleggen.
- Oefen thuis hardop en let daarbij ook op de tijd.
- Een boekbespreking duurt ongeveer 10 minuten, zodat daarna nog
tijd is voor vragen.
Bij de beoordeling letten wij op:
- Je houding voor de klas: sta je rustig of sta je te wiebelen
bijvoorbeeld.
- Heb je goede informatie over het boek.
- Heb je een logisch verhaal.
- Het taalgebruik: praat je duidelijk of snel. Gebruik je te dure
woorden of praat je juist plat.
- Illustraties: Heb je plaatjes en passen die goed bij je verhaal
- Materialen: Heb je nog andere materialen meegenomen en passen
die goed bij je boekbespreking?
- Kun je vragen uit de klas goed beantwoorden?
- Het belangrijkste vinden we dat je alles in eigen woorden vertelt.
Veel succes
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Je staat rustig voor de klas
Je praat duidelijk
Je kijkt goed de klas rond
Je vertelt je verhaal (niet opgelezen)
Je vertelt je verhaal in eigen woorden
Je leest goed op toon voor
Je kijkt tijdens het voorlezen goed de klas aan
Inhoud:
Je hebt een goede inleiding en een goed slot
Je hebt informatie over de schrijver
Je hebt een goede samenvatting
Je hebt een leuk stuk uitgekozen om voor te lezen
Je hebt een goede bronvermelding met verschillende
bronnen
Je hebt voldoende informatie
Je hebt goede vragen voor de klas bedacht
Je kunt vragen uit de klas goed beantwoorden
Voorbereiding en verzorging:
Je hebt je goed voorbereid
Je hebt steunwoorden
Je hebt bordwerk of een power point
Opmerkingen:

Beoordeling:
Cijfer

Voorbeeld PowerPoint Presentatie

