Boekbesprekingtips

Het geheim van de wilde paarden
DE VOORBEREIDING
Je hebt het boek Het geheim van de wilde paarden gekozen voor je boekbespreking. Lees het
goed en bekijk de algemene tips voor een boekbespreking op www.leopold.nl/boekbespreking.
Hier zijn wat tips, speciaal voor de bespreking
van dit boek.
DE BOEKBESPREKING OP PAPIER
Heb je het boek uit? Maak je boekbespreking
eerst op papier. Schrijf in het kort op waar het
boek over gaat. Hier is een lijstje dat daarbij kan
helpen.
- Tessa en Jim zijn de hoofdpersonen. Hoe zien ze
eruit, en wat hebben ze met elkaar te maken?
- Ze logeren op de Hoevenhof. Wat is dat? Wie
zijn de eigenaren, en waar kennen Tessa en Jim
hen van?
- Gelijk in het begin van het verhaal gebeurt er
iets spannends. Wat is dat?
- De eigenaar van de Hoevenhof vertelt een verhaal dat daarmee te maken heeft. Waar gaat dat
over?
- De titel heeft met de gebeurtenissen 1 en 2 te
maken. Leg dat uit.
- En dan is er nog een probleem dat opgelost
moet worden: de diefstal van de zadels in de
buurt. Leg uit wat er aan de hand is.

van Joke Reijnders

Let op: Je moet het einde van het boek niet vertellen! Het is de bedoeling dat de kinderen uit je
klas nieuwsgierig worden naar het boek.
WAT LEES JE VOOR?
Hier zijn twee fragmenten die je zou kunnen voorlezen. Kies maar, welke je het spannendst of het
mooist vindt.
Fragment 1: Tessa en Jim zien de wilde paarden
de eerste keer. Je moet van te voren even uitleggen dat Jim en Tessa een tochtje aan het maken
zijn op hun eigen pony’s in de buurt van de Hoevenhof. Blz. 8 ‘Opeens klonk er in de verte een
vreemd geluid.’ t/m. blz 9. ‘‘Zullen…zullen we
maar verder gaan?’ stelde hij voor.’
Fragment 2: Tessa hoort de zadeldieven op de
Hoevenhof. Leg uit dat Jim en Tessa op de hooizolder slapen en dat Tessa wakker wordt van een
geluid. Ze begrijpt meteen dat de zadeldieven nu
aan het werk zijn op de Hoevenhof. blz. 38 ‘Tessa’s hart klopte in haar keel.’ t/m blz 40 ’De zadeldieven waren inderdaad op de Hoevenhof!’
OVER DE SCHRIJFSTER
Joke Reijnders heeft boeken voor volwassenen en
kinderen geschreven. Voor die tijd studeerde ze
mediëvistiek, dat gaat over de middeleeuwen.
Nu schrijft ze graag over geschiedenis en paarden, maar ook over rare dingen, zoals heksen en
draken. Een van haar boeken heet bijvoorbeeld
Heksenbloed en drakengoud. Op www.leesplein.nl
en haar eigen website www.jokereijnders.nl lees
je meer over haar en haar boeken. En je kunt haar
volgen op Hyves, Facebook en Twitter!
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