
 

Boekenkring	

  

STAP	1:	Boek	kiezen	
1. Kies een boek dat jou interesseert, dat jij leuk vindt en waarmee je de groep kunt boeien. 
2. Kies een boek dat nog niet eerder is gekozen. 

 

STAP	2:	Voorbereiding	
1. Begin op tijd met lezen zodat het boek uit is en je nog genoeg tijd hebt om voor te bereiden. 
2. Maak een klein verslagje van het boek.  

Daarin komt te staan: 
- de schrijver en illustrator van het boek, 
- het genre, 
- een korte samenvatting van het verhaal (zonder het einde te vertellen) 

3. Kies een stuk uit je boek (het hoeft geen lang stuk te zijn) 
Een stuk waar iets gebeurt, iets spannends, iets bijzonders, iets wat jou boeit, iets wat je raakt, iets 
dat je graag wil delen. 

 
Een stuk waarover jij de klas de volgende DENKvragen kan stellen; 
vragen voor 5/6 en 7/8 
− Wat heeft je in deze tekst nieuwsgierig gemaakt? Waarom denk je dat het de moeite waard is om 

dit boek te lezen? 
− Hoe denk jij dat het verder gaat? Hoe wil jij dat het verder gaat? Wat wil je dat er gebeurt of niet 

gebeurt? Waarom?  
Wat vind je van deze tekst? Waarom? Wat vind jij het meest interessante stuk van deze tekst? 
Waarom?   

− Welke gevoelens roept deze schrijver bij jou op en hoe doet hij dat? (bijvoorbeeld: humor, 
spanning).  

− Wat vind je van de (hoofd) persoon/ personen in het voorgelezen stuk?  

Vragen voor 7/8 
− Wat vond jij nou echt het belangrijkste? 
− Wat treft jou in het gedrag van deze persoon?  

Welke conclusie zou je kunnen trekken na het horen van dit stuk tekst? 
− Heb je vragen over de tekst? Wat vraag je je af?  
− Herken je deze situatie?  

 
4. Kies een aantal (min. 5) vragen uit, die goed passen bij de jouw tekst, die jij de klas wil stellen na 

het voorlezen van je stuk. Je mag natuurlijk ook zelf vragen bedenken. 
 
 

STAP	3:	de	Boekenkring	
1. Lees het stuk voor. Lees rustig en duidelijk. 
2. Wanneer er stukjes zijn waar je wil laten weten wat jij ervan denkt of vindt dan mag je dat doen  

(je laat de klas weten dat je nu uit de tekst “stapt” en vertelt wat je denkt/ vindt, net als bij het 
DENK lezen) 

3. Stel de klas jouw gekozen vragen over de tekst. Probeer iedereen aan het woord te laten. 
4. Je kan er voor kiezen de kinderen eerst met hun buurman/vrouw te laten overleggen over jouw 

vraag. 
 

 

 

 



 

 

Mijn	boek	
klein verslagje van het boek: 

1. De schrijver 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Illustrator 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

3. Het genre 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

4. Een korte samenvatting van het verhaal (zonder het einde te vertellen) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

	De	vragen	
De volgende DENKvragen wil ik stellen: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 


