Boekverslag
Je gaat een verslag maken van een boek. Dit blad geeft aan
wat er in je boekverslag moet komen te staan. Dit blad helpt je
dus bij het maken van het boekverslag. Je zult ook beoordeeld
worden op de punten die op dit blad staan aangegeven. Dit
boekverslag is een voorbereiding op de middelbare school. Lees
rustig wat er met een vraag bedoeld wordt en maak je
antwoorden niet te lang. Heb je een vraag, of snap je iets niet,
vraag het aan de juf/meester.
Heel veel leesplezier toegewenst.
TIPS
-

Kies een boek wat bij je leeftijd past.
Bedenk van tevoren of je boek geschikt is om een verslag over te maken.
Gebruik een duidelijk lettertype, niet groter dan 12

Het boekverslag.
1. De voorkant.
Op de voorkant staat de titel van het boek, de datum van het verslag en je
naam.
2. Inhoudsopgave.
Hier kan ik precies vinden welk onderdeel op welke bladzijde te vinden is. Je
moet de hoofdstukken en de pagina’s nummeren.
3. Gegevens van het boek.
Hier kan ik de titel van het boek vinden, de auteur (schrijver), wanneer het boek
is uitgegeven, en door wie. Verder wil ik ook graag het isbn-nummer weten en
het genre (bijv. roman, oorlogsboek..)
4. Samenvatting van het boek
Een samenvatting van het boek van ongeveer 10 regels. Let op dat je alleen de
belangrijkste dingen verteld, geen details.
5. Wie is/zijn de hoofdperso(o)n(en) en wie de bijpersonen.
6. Beschrijf het uiterlijk van hen.
7. Veranderen de personen in het verhaal, zo ja, hoe en leg je antwoord uit.
(Misschien was iemand eerst heel verlegen en later niet meer)
8. Leg zo duidelijk mogelijk uit waar (dus in welke plaats/welk land) het
verhaal speelt. (geef voorbeelden uit de tekst)
9. Wanneer speelt het verhaal, en hoe weet je dat?

10.Hoe lang is de periode die verteld wordt? (duurt het verhaal een jaar of
langer)
11.Wordt alles verteld in chronologische volgorde (de volgorde waarin het
verhaal gebeurd) of door elkaar?
12.Begint het verhaal met een inleiding, bij het begin van de eigenlijke
gebeurtenissen of ergens middenin de gebeurtenissen? Leg je antwoord
uit.
13.Heeft het boek een goede of een slechte afloop, of iets er tussenin? Leg uit
waarom je dat vindt.
14.Heeft het boek een open (dat je niet weet hoe het afloopt) of een gesloten
einde (dat je weet hoe het afloopt)? Leg uit waarom je dat vindt.
15.Welke betekenis heeft de titel?
16.Wat vond je zelf van dit boek. Leg uit waarom.

Heel veel succes.
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