Boekenbeurt groep 5
Wat moet je doen om een goede boekenbeurt te houden en wat moet een boekenbeurt bevatten?
1.

2.

Kies een leuk boek uit en lees het goed. (Begin op tijd, dat is niet een week van te voren!!!)
De volgende punten moeten in je boekenbeurt zitten:
* De titel van het boek
- Wat is de titel?
- Zou jij die titel ook gekozen hebben en waarom?
* De schrijver
- Wat is de naam van de schrijver?
- Heeft deze schrijver nog ander boeken geschreven?
- Vertel meer informatie over de schrijver (op internet kun je vaak veel vinden!)
* De illustrator (tekenaar)
- Wat is de naam van de illustrator?
- Heeft deze illustrator nog ander boeken geïllustreerd?
- Vertel meer informatie over de illustrator (op internet kun je vaak veel vinden!)
* Waar gaat het boek over in het kort
- Wie is/zijn de hoofdpersoon/hoofdpersonen?
- Vertel iets over de hoofdpersoon/hoofdpersonen (wat kan hij/zij goed of is hij/zij altijd erg
grappig of haalt hij/zij kattenkwaad uit enzovoort)

3.

4.
5.

- Wat gebeurt er in het boek (begin-midden-eind)?
* Je mening
- Wat vind je van het boek en waarom vind je dat?
- Zou je nog een boek willen lezen van deze schrijver?
* Voorlezen
- Zoek een leuk stukje dat je aan de klas wilt voorlezen. Dit stukje is minimaal 1 bladzijde
en maximaal 2. Oefen dit ook thuis. Let op dat je te verstaan bent.
Tip: stop een bladwijzer of plakpapiertje tussen de bladzijden op de plek waar je wilt
lezen.
Bij je boekenbeurt maak je gebruik van een PowerPoint (Microsoft Office).
De volgende punten moeten in de PowerPoint zijn verwerkt:
* Titel van het boek
* Schrijver van het boek
* Leuke achtergrond
* Alleen steekwoorden en geen hele zinnen
De boekenbeurt moet minimaal 5 minuten duren. Na de boekenbeurt mogen kinderen vragen aan jou
stellen over het boek. Daarom moet je het boek goed gelezen hebben.
Het laatste punt is zeker niet onbelangrijk: Je leest je boekenbeurt niet voor, maar je gaat vertellen over je
boek. Om te voorkomen dat je het voorleest kun je beter geen gebruik maken van een blad waarop alles is
uitgeschreven. Beter is een blaadje met de belangrijkste steekwoorden of alleen gebruik maken van een
PowerPoint! Oefen thuis met duidelijk praten (zodat iedereen in de klas je kan verstaan) en kijk tijdens je
boekenbeurt iedereen aan.

Mocht je vragen hebben, dan kun je die altijd stellen aan de meester of juf. Je PowerPoint mag je ook, na
schooltijd, op school maken (eerst afspraak maken). De meester/juf wil je dan helpen, als je het zelf vraagt!

Veel succes bij de voorbereiding, je kan het!!!   

