Zo houd je een boekenkring in de bovenbouw.
Deze kring mag je thuis voorbereiden.
Stap 1: Lees je gekozen boek.
 Onthoud de leukste, spannendste, gekste, verdrietigste stukjes.
Stap 2: Dan ga je ordenen.
 Schrijf titel, schrijver, illustrator, hoofdpersonen op, want daar begint de boekenkring
mee.
 Kies maximaal 3 stukjes uit die je wilt voorlezen – samen maximaal 7-8 minuten
 Kies stukken uit het boek die je wilt vertellen in je eigen woorden. Vertel alleen de
hoofdzaken. Treed niet te veel in details - samen ongeveer 5 minuten
 Schrijf de volgorde van het voorlezen en vertellen op een blaadje. Je hebt dan al een
indeling voor je boekenkring.
 Schrijf bij de gedeeltes die je wilt vertellen een paar steekwoorden op.
Je mag dit spiekbriefje gerust gebruiken tijdens je boekenkring.
 Bedenk ook welke illustraties uit het boek je wilt laten
zien.
 Let op!! Vertel het verhaal zonder alles te verklappen
voor kinderen die het boek na aanleiding van jouw kring
ook willen gaan lezen!
Stap 3: Dan ga je het voorlezen oefenen.
 Oefen hardop met de stukjes die je wilt voorlezen.
 Let op intonatie.
 Let op de leestekens, ze staan er met een reden.
 Vraag iemand van thuis om naar je te luisteren.
Vraag om tips en tops.

Stap 4: Daarna komt de presentatie van de boekenkring.
 Heeft de schrijver nog andere boeken geschreven? Of is er een ander leuk weetje –
vertel het ons in één zin.
 Oefen hardop wat je wilt vertellen. Gebruik je eigen woorden.
 Gebruik je spiekbriefje als het nodig is.
 Door de zenuwen ga je vaak te snel of te zacht praten. Let er op dat je duidelijk praat.
 Probeer tijdens het vertellen goed de kring rond te kijken.
 Als je presentatie helemaal klaar is, vraag dan iemand van thuis om naar je te luisteren
en vraag hem of haar om tips en tops.
 Voldoet je boekenkring aan alle voorwaarden? – zie hieronder.
 Tip: Geef je kring iets extra’s mee door bijvoorbeeld jezelf te verkleden, neem spullen
mee die met het boek te maken hebben of ……

Tijdens de presentatie wordt er gelet op het volgende onderdelen:
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Heb je vertelt waarom je dit boek gekozen hebt?
Heb je vertelt wie het boek geschreven heeft en de illustraties gemaakt heeft?
Kun je kort iets vertellen over de schrijver
Heb je het verhaal kunnen vertellen in je eigen woorden zonder alles te verklappen?
Heb je tijdens de boekenkring voorlezen en vertellen afgewisseld?
Lees je duidelijk en op toon voor?
Kijk je tijdens het vertellen voldoende de kring rond?
Kun je vragen beantwoorden die de kinderen aan je stellen?
Duurt de boekenkring, alles bij elkaar, 10 - 15 minuten?
Heb je je kring iets extra’s meegegeven?

In totaal zijn er 20 punten te verdienen – 2 punten per onderdeel
20 = uitstekend
18-19 = goed
16-17 = Voldoende
< 15 = Onvoldoende – Je mag je kring nog een keer overdoen.
Veel plezier met de voorbereiding van je boekenkring!
Heb je hulp nodig, laat het ons weten!

