
 

4 Boekenbeurt 

 
 
Naam: 
Titel boek: 
Datum boekenbeurt: 

 
Hieronder staan een aantal regels waar je boekenbeurt aan moet voldoen en een aantal tips 
om je boekenbeurt zo goed mogelijk voor te bereiden en te houden. 
 
 
Regels: 

1. Kies een leesboek uit met minimaal 100 bladzijden. Zorg ervoor dat het een leesboek 
is met een echt verhaal. Dit mag een fantasieverhaal zijn, waargebeurd, spannend of 
juist erg grappig. Overleg voor je gaat lezen even met je juf of jouw boek geschikt is 
voor een boekenbeurt.  

2. Vertel tijdens de boekenbeurt in ieder geval: 
- de titel van het boek 
- de naam van de auteur en de naam van de illustrator 
- waarom je dit boek hebt gekozen 
- wie de hoofdpersonen zijn en je vertelt iets over hen 
- waar en wanneer het verhaal zich afspeelt (nu, vroeger, op school, in een kasteel)  

3. Maak een goede samenvatting van het boek en vertel deze aan de klas. Zorg dat je 
samenvatting een verhaal is en maak deze niet te kort.  

4. Lees een stukje voor uit het boek. Zorg voor een spannend of grappig stukje.  
5. Probeer de informatie zo veel mogelijk (uit je hoofd) te vertellen en zo min mogelijk 

voor te lezen. Het stukje voorlezen oefen je goed, maar ga je natuurlijk níet uit je 
hoofd leren. 

6. Als de auteur meerdere boeken heeft geschreven, neem je hier iets van mee. 
7. Je boekenbeurt duurt ongeveer 10 minuten. 

 
 
Tips: 

1. Maak al tijdens het lezen van het boek bij ieder hoofdstuk wat aantekeningen over 
het verhaal, dan kun je makkelijker een samenvatting maken.  

2. Je mag een PowerPoint of Prezi maken. Hierin kun je steekwoorden en plaatjes van 
de auteur of hoofdpersonen zetten. Dit kan jou helpen bij het houden van je 
boekenbeurt. Je mag de presentatie een paar dagen van tevoren mailen naar 
m.jansenopdehaar@veluwseonderwijsgroep.nl 

3. Oefen je boekenbeurt een paar keer, ook voor publiek (gezin, opa, oma, buren). 
4. Vertel enthousiast! 
5. Op de achterkant kun je zien hoe de boekenbeurt wordt beoordeeld. 

 
 
Veel succes! 
 
 
 
 



 

Beoordeling boekenbeurt 

 

Checklist:          √ 
Het boek voldoet aan de eisen.  

De boekenbeurt is goed voorbereid.  

 
Algemene beoordeling: 

 

Kern  Beoordeling 

Je noemt de auteur en illustrator. 

Je vertelt over de hoofdpersonen. 

De samenvatting is duidelijk en compleet. 

Je vertelt de samenvatting (je leest niet voor) 

Je gebruikt je eigen woorden. 

Je leest een leuk stukje voor.  

Voorlezen doe je rustig en op toon. 

De opbouw van je boekenbeurt is goed. 

Je kijkt de klas in tijdens je boekenbeurt. 

Je kunt vragen van klasgenoten goed beantwoorden. 

 

  

 

Tips en tops 

 

 

 

 

Inleiding Beoordeling 

Je hebt alles van tevoren klaargelegd/opgestart. 

Je noemt de titel van het boek. 

Je vertelt waarom je dit boek hebt gekozen. 

Je praat verstaanbaar (niet te snel of te zacht). 

 

  

Cijfer: 
 
 


