
 Hoe houd ik een leeskring ? 
 
 
 

• Wat is de titel van het boek en de schrijver (en tekenaar). 
 

• Wat weet je over  de schrijver en over andere boeken die hij/zij heeft geschreven? 
Die informatie kun je vaak vinden in het boek of op een website. Kijk ook of er bijzondere 
dingen bekend zijn. Waar en wanneer is  hij/zij geboren? Is schrijver het eerste beroep? 
Is er een plaatje om te laten zien? Hebben de boeken prijzen gewonnen? 
 

• Wat voor soort boek is het?  
Bijvoorbeeld een spannend , zielig , grappig of eng boek ( en waarom?) 
 

• Waar gaat het boek over,?  
Geef een korte beschrijving van de inhoud van het boek,  bijvoorbeeld aan de hand van 
de hoofdpersoon. Bij de Griezelbus van de schrijver Paul van Loon: “Het boek gaat over 
een vreemde schrijver, P. Onnoval en een paar kinderen die in een bus op het 
autokerkhof allerlei enge dingen meemaken. Ze horen ook allerlei enge en spannende 
verhalen.” 
 

• Kies een boeiend stukje om voor te lezen, van niet meer dan 5 minuten.  
Als het langer is, dan vertel je in eigen woorden het begin of het eind. 
 

• Waarom heb je dit fragment gekozen? 
Is het grappig, eng of spannend?  
 

• Waar staat het stukje dat je gaat voorlezen? 
* voorin (vertel kort hoe het boek afloopt of houd het spannend en vertel niet alles) 
* in het midden (vertel wat ervoor gebeurde en erna: kort!) 
* aan het eind (vertel wat ervoor gebeurde: kort!) 
 

• Oefen het stukje een paar keer hardop! 
 

• Bedenk ongeveer 5 of 6 vragen. 
De vragen mogen gaan over het stukje zelf (feitjes), maar bedenk ook een paar  
“mening-vragen” zoals : 
*  wat zou jij doen als je de hoofdpersoon was?  
*  vind je het goed dat… 
*  waarom zou die persoon in het boek dat gedaan hebben? 
*  wat zou jij….? 
*  hoe denk je dat ….. er uitziet?” 
 
 
 

                                             Succes !! 

 

 


