Boekbesprekingtips

Stop, hou op! van Anna van Praag
DE VOORBEREIDING
Je hebt het boek Stop, hou op! 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.

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.

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 vragen dat
daarbij kan helpen.
- Sem en zijn zusje zijn de hoofdpersonen van het
boek. Hoe ziet het gezin er verder uit? Wie van
de twee vertelt het verhaal? Vertel wat er met
hen aan de hand is.
- Welke personen komen er nog meer voor in het
boek, en wie zijn de belangrijkste?
- Waar speelt het boek zich af? Waarom zijn Sem
en zijn familie daar?
- Vinden ze het leuk op het eiland? Verandert dat
in het verhaal?
- Het boek is uit de serie Dierenredders. Om
welke dieren gaat het in het boek?
- Waarom moeten die gered worden?
- Wat heeft dat met Sem en Bobby te maken?
- Veranderen Sem en Bobby in de loop van het
verhaal?

WAT LEES JE VOOR?
Hier zijn twee fragmenten die je zou kunnen
voorlezen. Kies maar, welke je het spannendst of
het mooist vindt. In allebei de fragmenten gebeurt
er iets met Bobby.
Fragment 1: blz. 20 ‘Sem kom snel!’ t/m blz. 22
‘In plaats daarvan kijkt ze zo fel om zich heen dat
haar ogen het zand in brand zou kunnen zetten.’
Fragment 2: blz. 58 ‘Stemmen.’ t/m ‘In de grote
zee.’

DE TITEL
Het boek heet Stop, hou op!. Dat kun je op twee
manieren uitleggen. Schrijf dat op.

EXTRA BIJ DIT BOEK
Je kunt met de klas de kwis doen, die achterin
het boek staat. Wie weet er het meest over
schildpadden?
Je kunt ook meer over schildpadden vertellen.
Kijk daarvoor op www.dierenredders.nl en op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildpadden
OVER DE SCHRIJFSTER
Anna van Praag heeft een spannend leven. Nadat
ze Spaans studeerde, werkte ze in het theater
en bij de film. Stilzitten kan ze niet, want ze
reist met man en kinderen de hele wereld over.
Sinds 2003 schrijft ze daarnaast kinderboeken.
En daarin gebruikt ze haar reiservaringen. Haar
hoofdpersoon Isabel Snoek lost bijvoorbeeld
moorden op over de hele wereld, in o.a.
De heks van de samba. Lees meer over haar op
www.annavanpraag.nl of op Wikipedia.
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