Boekpresentatie groep 7/8
Binnenkort ga jij een boekpresentatie houden! Lezen is leuk, als je tenminste een leuk boek
hebt. Daarom is het fijn dat iedereen uit groep 7/8 een boekpresentatie houdt, zo komen er
elke week een aantal boeken voorbij die jij misschien ook wel graag wilt lezen. Daarnaast
leer je iets te vertellen wat je hebt gelezen aan je klasgenoten.
Kies een boek dat je helemaal hebt gelezen en zo leuk vond dat je anderen daar graag iets
over wilt vertellen.
Je mag daarvoor een PowerPoint- of Prezi presentatie maken, dit hoeft niet. Doe je dit wel?
Zorg ervoor dat er een paar steekwoorden in je presentatie staan, die je helpen herinneren
wat je ook al weer wilde vertellen. De rest vertel je erbij, het liefst uit je hoofd. Een
voorbeeld staat op de Groep 7/8 pagina op www.obsitbynt.nl

Zorg ervoor dat je rekening houdt met de volgende punten:
1. Inhoud:
a. Hoe ziet het boek eruit?
b. Wie is de schrijver?
c. Wie is de illustrator?
d. Waarom heb je dit boek gekozen?
e. Hoe kom je aan het boek?
f. Waar gaat het over?
2. Voorlezen:
a. Maakt het de luisteraar nieuwsgierig?
b. Hoe lees je voor?
3. Mening:
a. Wat vond je leuk?
b. Wat vond je minder leuk?
4. Hoe ziet je presentatie eruit?
5. Hoe spreek je voor de klas?
a. Heb je het in het Fries gedaan?
b. Doe je het uit je hoofd?
c. Spreek je verstaanbaar?
d. Heb je een goed tempo?
e. Kom je zelfverzekerd over?

Je probeert je boekpresentatie zoveel mogelijk in het Fries te geven. Als je een presentatie
maakt, mag je zelf weten of je deze in het Fries of het Nederlands maakt.
Vragen of hulp nodig? Er is thuis vast iemand die je wil helpen. Je kunt het natuurlijk ook
altijd op school aan een klasgenoot of juf/meester vragen!

