
Ga jij een boekbesprekinG doen in de klas?  
spannend… Maar ook leuk, want je kunt er wat Moois  
van Maken Met alles wat je op de borre-website vindt.

stap 1
Bedenk welk Borre-boek je gaat bespreken. Dit kan 
natuurlijk het beste een boek zijn dat je erg grappig, 
spannend of interessant vindt.

stap 2
Bepaal hoe lang de boekbespreking mag duren en wat je 
wilt vertellen en laten zien. Vaak geeft de juf of meester 
een lijstje met tips. Je kunt denken aan:
 
•  Vertellen over het boek, de schrijver en de tekenaar  

(zie ook stap 3)
•  Laten zien van plaatjes of foto’s (zie ook stap 4)
•  Stukje voorlezen uit het boek (zie ook stap 5)
• Korte Borre-video op digibord laten zien (zie ook stap 6)

stap 3
Hieronder staan de meeste dingen die je tijdens de boek-
bespreking vertelt aan de klas. Veel van de informatie die 
je nodig hebt, kun je vinden in het document ‘Info’ op 
www.borre.nl/boekbespreking.

•  De titel van het boek
•  De naam van de schrijver
•  Vertel kort iets over de schrijver
•  Leg uit dat het boek een onderdeel is van een serie 

over Borre
•  De naam van de tekenaar
•  Vertel kort iets over de tekenaar
•  Noem de hoofdpersonen uit het boek 
•  Vertel in het kort waar het boek over gaat
•  Is het een verhaal dat echt gebeurd zou kunnen zijn  

of denk je van niet?
•  Leg uit wat je vond van het boek en waarom. 

Bijvoorbeeld ‘grappig, omdat…’

 

stap 4
Het vertellen over het boek is het belangrijkste onderdeel 
van jouw boekbespreking, maar het is natuurlijk extra 
leuk voor de klas om ook iets te kunnen zien. Houd het 
boek omhoog zodat iedereen de kaft kan zien. Print 
een plaatje van Borre of een foto van de schrijver en  
de tekenaar, of zet het op een usb-stick en laat het zien  
op het digibord. Je vindt plaatjes en foto’s op  
www.borre.nl/boekbespreking.

stap 5
Lees een klein stukje voor uit het boek. Niet te lang, maar 
bijvoorbeeld een bladzijde of een gedeelte daarvan. Kies 
een stukje dat je zelf leuk vindt.

stap 6
Speciaal voor boekbesprekingen hebben de schrijver en 
de tekenaar van Borre een kort interview laten filmen. Het 
duurt ongeveer twee minuten. Vraag aan je juf of meester 
of je dat op het digibord mag laten zien als afsluiting van 
je boekbespreking. Je kunt op YouTube ‘borrekanaal’ 
intypen en daar het filmpje aanklikken, of het filmpje 
afspelen op www.borre.nl/boekbespreking.

BoekBespreking
tips

boekbesprekingstips van tekenaar stefan tijs:  
‘Ga de avond voor je boekbespreking op tijd naar 
bed, zodat je de volgende dag lekker uitgerust 
opstaat. Oefen de boekbespreking een keer voor je 
familie of je vriendjes. Maak je er niet al te druk over. 
Als je het boek goed gelezen hebt en je er goed over 
hebt nagedacht, kan er niets misgaan.’

 

boekbesprekingstips van schrijver jeroen aalbers: 

‘Bedenk vooral goed wat je zelf van het boek vindt. 

Wat vind je goed? Wat vind je slecht, en waarom? 

Had je het zelf anders geschreven? Geen enkele 

mening is slecht, zolang je maar goed kunt uitleggen 

waarom je die mening hebt.’


