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MIJN BOEKENADVIES VOOR                                                                             

Stap 1 − Het interview

Interesse

Wat zijn je hobby’s?

¨	sport

¨	muziek

¨	tekenen en knutselen

¨	dieren

¨	gamen

¨	anders, namelijk                                                                               

Genre

Van welke soort films houd je?

¨	spannend

¨	komisch

¨	Disneyfilms

¨	griezelig

¨	avontuur

¨	romantisch

¨	anders, namelijk                                                                               

Plaats

Ik vind het leuk om meer te weten over: 

¨	Nederland

¨	de hele wereld

Personages

Ik lees graag over:

¨	gewone mensen

¨	superhelden of beroemdheden

Als jij een verhaal zou schrijven, waar zou het dan over gaan?
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Stap 2 − De conclusie
Lees de antwoorden van het interview nog eens. Vul in.

Interesses

                                                    houdt van                                                                              

                                                                                 

Genre

Dit genre vindt hij/zij het leukst                                                                              

Plaats en personage

Het boek mag zich afspelen in Nederland / de hele wereld en het moet gaan over  

gewone mensen / helden / beroemdheden.

Zelf zou hij/zij zo’n soort boek schrijven:                                                                            

                

Conclusie

Schrijf hier jouw conclusie, dat helpt je bij jouw boekenadvies. Een voorbeeld van een conclusie is 

‘Maud houdt van spannende boeken over paarden. Het liefst speelt het verhaal in Nederland en gaat 

het over gewone mensen.’

Mijn conclusie:
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Stap 3 − Zoeken!
Zoek boeken voor je maatje en geeft maximaal drie boekenadviezen.

Je kunt: 

- bedenken welke boeken je zelf hebt gelezen. Zit er een boek bij die je maatje leuk zou vinden? 

- in de boekenkast of de bibliotheek zoeken. Kijk naar de kaft en lees de achterflap.

Tip:
Niet alles uit jouw conclusie hoeft te kloppen met een boek. Misschien denk je wel dat je 

maatje een boek leuk vindt alleen maar omdat het over voetbal gaat, of omdat het een 

avontuurlijk verhaal in een ver land is. Het gaat erom dat jij probeert je voor te stellen wat  

een leuk boek voor je maatje is. 

Mijn boekenadvies voor                                                           

1. Titel                                                            , schrijver                                                             

2. Titel                                                            , schrijver                                                             

3. Titel                                                            , schrijver                                                             
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