
Boekverslag groep 8 

Je maakt je boekverslag op de computer. Gebruik lettertype 12. Zorg voor een nette lay-out. 

Let goed op spelfouten, ook op de werkwoordspelling! 

1. Algemene gegevens 

- Titel 

- Schrijver 

- Illustrator 

- Aantal bladzijden 

- Uitgeverij 

- Jaar van (eerste) uitgave 

 

2. Wie, wat, waar en wanneer 

Schrijf een korte introductie, ongeveer 10 regels. 

Vertel wat voor soort verhaal het is (avontuur, griezel, probleem, grappig). 

Wie is of zijn de hoofdpersonen? Zijn er meerdere belangrijke personen in het 

verhaal? Waar en wanneer (welke tijd) speelt het verhaal zich af? 

 

3. Verklaar de titel 

De titel van het boek vertelt meestal meer dan alleen waar het boek over gaat. 

Verklaar de titel en kijk niet alleen naar de meest voor de hand liggende verklaring, 

maar probeer ook iets verder te denken. Soms heeft een titel meerdere verklaringen. 

Noteer alles wat je kunt bedenken en onderbouwen. Zo kun je laten zien dat je het 

boek goed gelezen hebt. Kun je nog een andere goede titel voor het boek bedenken? 

 

4. Vat het verhaal samen 

Vat nu het verhaal samen. Begin met het begin van het verhaal en noem ook hoe het 

verhaal afloopt. Probeer een duidelijke structuur in de tekst aan te brengen. Probeer 

een samenvatting van ongeveer 500 woorden te maken. 

 

Het maken van een samenvatting is makkelijker als je eerst puntsgewijs de 

belangrijke gebeurtenissen uit het boek noteert. Dit kun je doen als je het boek leest. 

Daarna filter je de écht belangrijke gebeurtenissen die de rode draad vormen voor 

het boek. Aan de hand daarvan, schrijf je de samenvatting. 

 

5. Je mening over het boek 

Een belangrijk onderdeel van je boekverslag is het geven van je mening. Dit is niet 

een zinnetje met 'ik vond het een leuk boek', maar een duidelijke mening van wat je 

vindt en waarom. Een paar vragen die je jezelf kunt stellen om tot een goed 

onderbouwde mening te komen: 

- Voldeed het verhaal aan de verwachtingen die je had? En waarom wel of niet? 

- Zou je het boek anderen aanraden? En waarom wel of niet? 

- Heeft het boek je aan het denken gezet en waarover? 

- Vind je de personages goed beschreven? 

- Is het boek op een goede manier opgebouwd? 


