Tips voor je boekbespreking
Stap 1: Kies je favoriete boek van Tonke Dragt
Als jij enthousiast bent over je onderwerp, kan die spreekbeurt heel leuk worden. Voor jou én voor
je publiek, dus ook voor je cijfer!
Kun je niet kiezen? Neem twee onderwerpen! Vertel dan over de verschillen en de overeenkomsten.
Bijvoorbeeld twee boeken van dezelfde schrijver of twee boeken die over hetzelfde onderwerp
gaan.
Stap 2: Speuren als een detective
Plaatjes en informatie vind je op internet en in de bibliotheek. Op de themapagina over Tonke Dragt
(https://www.leopold.nl/thema/tonke-dragt/) kun je veel vinden, maar misschien is het toch niet
genoeg. Zoek ook via Google en Google Afbeeldingen. Vertel alles wat je vindt in je eigen woorden.
Stap 3: Het begin van je spreekbeurt
Zo kun je je presentatie beginnen:
Het boek dat ik ga bespreken heet… Het is geschreven door Tonke Dragt. Ik heb voor dit boek
gekozen, omdat…
Stap 4: Bedenk wat je gaat vertellen
Dit zou je bijvoorbeeld kunnen vertellen over jouw gekozen boek:
 het verhaal: waar gaat het over?
 de titel van het boek: is het een goede titel en waarom?
 informatie over Tonke Dragt
 wat Tonke Dragt met dit boek wil vertellen
 lees de spannendste of de mooiste bladzijde voor
 rond je spreekbeurt af met jouw conclusie: dat dit een bijzonder boek is omdat… of dat je
hele klas dit boek moeten lezen, omdat…
 heeft er iemand vragen? Kom maar op!
Schrijf van al deze hoofdstukjes alleen een paar woorden of korte zinnetjes op. Je gaat niet
voorlezen, maar zo’n spiekbriefje is heel handig!
Stap 5: Verzamel plaatjes
Laat zoveel mogelijk plaatjes zien, het is altijd leuk om plaatjes te kunnen kijken
 breng het boek mee, en zet het op de tafel
 print een foto van de schrijver of tekenaar

Je kunt altijd aan de uitgeverij van Tonke Dragt (Leopold) vragen of zij nog posters of kaarten hebben
liggen die je kunt laten zien in de klas. Je kunt mailen naar promotie@wpgmedia.nl
Stap 6: Je eigen show
 Doe alsof het jouw televisieprogramma is waarvan jij de presentator bent.
Oefen voor de spiegel of beter nog: voor je familie of de buren.
 Laat zien dat je het leuk vindt. Enthousiasme is aanstekelijk.
 Lees nooit voor, en vertel alles in je eigen woorden.
 Zorg voor variatie. Stukje vertellen, plaatje, weer wat vertellen, stukje voorlezen…
 Stel af en toe een vraag tussendoor, bijvoorbeeld of iemand ook een hond heeft, of zo’n
gekke opa? Het moet wel met je verhaal te maken hebben!
 Praat rustig en niet te zacht. Neem een seconde rust tussen de zinnen.
 Beweeg af en toe met je armen, of wandel zo rustig mogelijk heen en weer.

Veel succes!

