
 
Zo houd je een boekenkring in de bovenbouw. 
 
Stap 1: Lees je gekozen boek helemaal door. 
• 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 de hoofdstukken, of gedeeltes daarvan, die je wilt voorlezen.  

Kies maximaal twee bladzijden om voor te lezen. 
• Kies de gedeeltes die je wilt vertellen in je eigen woorden. Vertel alleen de hoofdzaken. 

(Niet het hele boek tot in detail uitleggen.) 
• Denk na over de volgorde waarin je de boekenkring wilt houden. 
• Schrijf deze volgorde op een blaadje. Je hebt dan al een indeling voor je boekenkring.  
• Schrijf bij elk gedeelte een paar sleutelwoorden of korte zinnetjes op je blaadje. 

Gebruik dit blaadje als spiekbriefje tijdens je leeskring. 
• Bedenk welke plaatjes je wilt laten zien.  
 
Stap 3: Dan ga je de boekenkring oefenen. 
• Oefen hardop wat je wilt voorlezen.  
• Moeilijke woorden moet je vlot kunnen lezen. 
• Let op intonatie. Bijv. Is het spannend? Lees spannend voor!  
• Let op de leestekens, ze staan er met een reden. 
• Oefen ook hardop wat je wilt vertellen. Gebruik je eigen woorden.  
• Doe je kring een keer voor bijv. je ouders. Vraag ze om de kring te timen en naar wat zij er 

van vonden. Met deze feedback kun je de kring nog beter maken. 
 

 
Stap 4: Daarna komt de presentatie van de boekenkring. 
• Gebruik het spiekbriefje alleen als geheugensteuntje en lees geen zinnen voor. 
• Vertel alles in je eigen woorden. 
• Door de zenuwen ga je vaak te snel of te zacht praten. Let er op dat je duidelijk praat.  
• Probeer wriemelen, neuspeuteren, wiebelen of dat soort dingen te voorkomen. 
• Zit niet stokstijf maar probeer enkele gebaren te maken. 
• Probeer tijdens het vertellen goed de kring rond te kijken. 
• Laat de kinderen aan het eind vragen aan je stellen. 
• Tip: het is extra leuk als je jezelf verkleedt, of neem spullen mee die met het boek te 

maken hebben.  
 
Stap 5: Tijdens de presentatie wordt er gelet op het volgende: 
• De keuze van het boek en je motivatie voor die keuze. 
• De indeling van je boekenkring, heb je afgewisseld tussen voorlezen en vertellen. 
• De manier waarop je aan het voorlezen bent.  
• De manier waarop je aan het vertellen bent en of je in je eigen woorden vertelt. 
• Heb je alleen de hoofdzaken verteld? Niet te veel in detail getreden.  
• Heb je enthousiast verteld? Heb je het boek gepromoot aan de toehoorders.  
• Kijk je voldoende de kring rond. 
• Kun je vragen beantwoorden die de kinderen aan je stellen. 
• Duurt de boekenkring, alles bij elkaar, 15 minuten. 
• Heb je de kring bijzonder gemaakt door wat extra’s toe te voegen?  

 
Veel succes met de voorbereiding van je boekenkring!  
 
En denk aan de gouden tip… 
Probeer het boek te verkopen aan ons!  


