
 

Boekenkring 
 
Een boekenkring bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1. vertellen over het boek (wie heeft het geschreven, waarom heb je het 
gekozen?) 

2. voorlezen en vertellen (je vertelt waar het boek over gaat, en je leest een 
spannend of grappig stukje voor. Hierna vertel je nog een stukje, maar houd 
het spannend!) 

3. vragen stellen (jij stelt 3 vragen aan de klas over wat je net verteld hebt. 
Daarna mogen je klasgenoten vragen stellen.) 

 
 
Tips: 
 

 kies een niet te moeilijk boek, waarvan je denkt dat anderen het 
ook leuk vinden 

 de boekenkring duurt ongeveer 10 minuten 
 lees en vertel duidelijk! 
 het voorlezen en vertellen moet op elkaar aansluiten 
 lees niet te lang voor 
 gebruik het stencil alleen om woorden op te schrijven, probeer te 
vertellen uit je hoofd 

 oefen thuis (denk ook aan de tijd)! 
 leg papiertjes of paperclips bij de bladzijden die je voor wilt lezen 

 
 
 
 
Beoordeling: 
Vult juf in! 
 
Keuze van het boek: G V M O 
Vertellen: G V M O 
Voorlezen: G V M O 
Vragen stellen en beantwoorden: G V M O 
De tijd: G V M O 
Hoe heb je het papier ingevuld? G V M O 
     
Eindbeoordeling G V M O 

Vul de achterkant van dit formulier in. 



 

 
1. Ik vertel: 
De titel: 
De schrijver: 
De illustrator (de tekenaar) 
Waarom heb je dit boek gekozen?: 
Wie zijn de hoofdpersonen?: 

 
2. Ik vertel: 
Wat gebeurt er in het boek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik lees voor bladzijde:  
 
Ik vertel: 
Wat gebeurt er in het boek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik lees voor bladzijde:  
 
Ik vertel: 
Wat gebeurt er verder in het boek? (verklap het einde niet!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deze vragen ga ik stellen: 
1.  
2.  
3.  
Zijn er nog vragen van je klasgenoten? 
Wil je nog plaatjes uit het boek laten zien? Doe dat dan aan het eind. 



 

Beste ouders van groep 5, 
 
De kinderboekenweek zit er weer aan te komen (1 t/m 10 oktober) en dat leek me 
een goed moment om de kinderen kennis te laten maken met de boekenkring.  
 
In groep 5 begint dat nog heel simpel. Het doel van de boekenkring is eigenlijk: 
 

1. de andere kinderen interesseren voor het gekozen boek 
2. het kind zelf te laten wennen aan het spreken voor een groep 

 
Hieronder vindt u een schema, waarin alle kinderen zijn ingedeeld. In 2 weken tijd 
komen alle kinderen aan bod. Hulp van thuis is bij de voorbereiding van een 
boekenkring erg belangrijk, vandaar dat ik een begeleidende brief mee geef. 
 
Ten eerste kiest uw kind een boek uit wat hem of haar aanspreekt. Let u er op dat 
het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is? Uw kind moet het boek al kennen, of 
aan het lezen zijn. Dat maakt het gemakkelijk om erover te vertellen. Ook moet er 
voorgelezen worden. 
 
Dan kiest uw kind twee stukjes uit om voor te lezen. Dat moeten leuke, grappige of 
spannende stukjes zijn. Het gedeelte dat niet voorgelezen wordt, wordt door uw kind 
verteld. Op de achterkant van het formulier kan uw kind steekwoorden opschrijven. 
Dat hebben we al eens geoefend in de klas, maar hulp hierbij is wel handig. 
 
Nu begint het belangrijkste: het oefenen. Laat uw kind het stuk regelmatig eens 
hardop voorlezen/vertellen. Het moet luid en duidelijk zijn! Onder het kopje 
“beoordeling” kunt u zien waar ik allemaal op let. 
 
Heeft u nog vragen, kom dan gerust na schooltijd even langs! 
 
 
 


