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HOE HOUD IK EEN LEESKRING? 

 2020 | 2021 

 
Een leeskring is een korte presentaties van een boek. Hierin probeer je anderen enthousiast 
te maken om ook dat boek te gaan lezen. Op dit blad staan tips en aanwijzingen om je hierbij 
te helpen.  
Begin op tijd met de voorbereidingen en oefen thuis voor papa, mama, opa, oma enzovoort. 

 
Een paar belangrijke punten vooraf:  
 Je kiest dus een favoriet boek en maakt daar flink reclame voor, het is leuk om een boek 

te kiezen dat nog niet veel kinderen kennen.  
 Kies liever geen verhalenboek, want die zijn lastig te bespreken.  
 Beantwoord in je voorbereiding de vragen hieronder zo goed mogelijk.  
 Maak daar dan een soort verhaaltje van, wat je kunt vertellen aan de groep.  
 Je mag bij je boekbespreking een blaadje gebruiken, maar als je het uit je hoofd kunt, is 

dat natuurlijk nog beter.  
 Ook mag je gebruik maken van het bord, door bijvoorbeeld een powerpoint of prezi te 

maken.  
 Neem het boek mee naar school als je aan de beurt bent. Het is ook leuk als je wat andere 

materialen meeneemt, zoals andere boeken van die schrijver.  
 Zorg ervoor dat je de vragen uit de klas kunt beantwoorden.  
 Praat zo luid en duidelijk mogelijk, zodat iedereen je goed kan verstaan.  
  Kijk tijdens je leeskring goed de klas rond.  

 
 Bij de voorbereiding van je leeskring maak je gebruik van deze punten:  
 Laat het boek goed aan de klas zien.  
 Wat is de titel van het boek?  
 Wie heeft het boek geschreven?  
 Ken je nog andere boeken van de schrijver (neem ze mee en laat ze zien)  
 Wat weet je van de schrijver?  

o Is het een man of vrouw?  

o Uit welk land komt de schrijver?  

o Leeft de schrijver nog?  

o Is hij/zij getrouwd?  

o Heeft hij/zij hobby’s?  
o Enzovoort  

 Heeft de schrijver wel eens een bekroning voor een boek gehad?  
  Heeft dit boek een bekroning gehad?  
 Wie heeft de illustraties (plaatjes) getekend?  

o Wat vind je van de plaatjes?  

o Laat een plaatje zien en vertel wat erop gebeurd.  
 In welk jaar is het boek verschenen (eerste druk in……)  
 Bij welke uitgeverij is het boek verschenen?  
 Als het boek vertaald is, in welke taal is het geschreven?  
 Hoeveel bladzijden heeft het boek?  
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 Heeft het grote of kleine letters?  
 Wat voor soort boek is het (griezel, avonturen, sprookjes, enz.)  
 Waarom heb je juist dit boek uitgekozen (probeer goed uit te leggen waarom je juist dit 

boek wilt presenteren, alleen zeggen dat het een leuk boek is, is niet voldoende)  
 Wie zijn de hoofdpersonen?  
 Vertel wat meer over de hoofdpersonen.  
  Op welke plaatsen speelt het verhaal zich af?  
 Vertel het boek in het kort na.  
 Wat vond jij van het boek?  
 Lees een stukje voor dat jij mooi of spannend vond (1 à 2 bladzijden)  
  Vertel vooraf nog even wat er gebeurde voor het stuk dat je gaat voorlezen.  
 Rond je boekbespreking op een originele manier af.  

 

 


