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TAAL ACTIEF 4 | WERKBLAD | GROEP 7 EN 8  

Zomerse leestips

Wat ga je doen?

Je leert hoe je een boekrecensie schrijft. Je schrijf de recensie voor je klasgenoten. Je juf of 

meester verzamelt alle recensies. Jullie hebben dan een lijst met boekentips voor een lekkere 

lange zomervakantie.

Wat moet je weten?

In een boekrecensie geef je je mening over een boek. Je schrijft op:

• waar het boek over gaat;

• wat je van het boek vindt;

• waarom je dat vindt.

Soms kun je ook sterren geven: ¬¬¬¬¬
Hoe meer sterren, hoe beter je het boek vindt.

1 Lezen

 Lees de boekrecensie. 

Titel: Groep 8 aan de macht

Auteur: Jacques Vriens

Beschrijving:

In groep 8 van meester Mario is het een rommeltje. Hij kan de groep geen moment 

alleen laten of het is al herrie. Daarom bedenkt hij een plan: de kinderen mogen een 

eigen klassenregering kiezen en alles zelf regelen. In het begin gaat het goed. Maar dan 

loopt het helemaal uit de hand. En meester Mario doet gewoon helemaal niets!

¬¬¬¬
Een heel leuk boek.

Ik geef het boek vier sterren. Ik heb het in drie dagen uitgelezen. Het is erg leuk om te 

lezen hoe de kinderen hun eigen regering kiezen. En het is heel grappig dat meester 

Mario ze gewoon hun gang laat gaan. De tekeningen die erbij staan zijn mooi. Sommige 

stukjes zijn een beetje moeilijk, omdat er woorden in staan die gaan over een regering 

en democratie in de klas. Toch zou ik iedereen aanraden om het te lezen. 

(Emine, 12 jaar)
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 Wat vindt Emine van het boek?

	  Emine is alleen maar positief over het boek.

	  Emine is heel positief maar noemt één klein minpuntje.

	  Emine is negatief over het boek.

2 Jouw boekrecensie

 Straks ga je zelf een boekrecensie schrijven. Denk vast na over welk boek je gaat schrijven.  

 Ik ga een boekrecensie schrijven over: 

      

 Vul de schrijfhulp in.

 Tip: schrijf alleen korte zinnen op.

Schrijfhulp

Titel van het boek:         

Auteur:           

Korte beschrijving (waar gaat het boek over?):

            

            

            

            

            

Recensie (je mening: wat je van het boek vindt en waarom je dat vindt):

            

            

            

            

            

Beoordeling (aantal sterren):  
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3  Schrijven 

 Schrijf je boekrecensie op een los blaadje of op de computer. 

 Gebruik de schrijfhulp. 

4  Nakijken

 Lees je tekst na.

 Vul de nakijkhulp in. 

Nakijkhulp

   ja nee

Staan de titel van het boek en de naam 

van de auteur erin?  

Was je beschrijving duidelijk?  

Heb je je mening gegeven?   

Heb je erbij gezet waarom dat jouw mening is?  

Zie je nog een fout of wil je nog iets veranderen? Doe dat.

Hoe vond je het om een boekrecensie te schrijven?

 Moeilijk, ik vond het lastig om op te schrijven wat ik van het boek vond en waarom.

 Makkelijk, ik kon mijn mening goed geven.

Tijd over?

Maak viertallen en lees elkaar je recensie voor.

Vraag aan je groepje of het duidelijk was waar het boek over gaat. 

Doe een stemrondje: wie wil het boek nu ook gaan lezen?


