
 
Boekverslag  
 
 
Lees een boek met een thema dat je leuk vindt.  
Het boek moet van een Nederlandse schrijver zijn en moet bij jouw 
niveau passen. Vraag altijd eerst aan je leerkacht of het boek dat 
je gaat lezen, goed is. Stel je voor dat je het hele boek uit hebt en 
je leerkracht het dan afkeurt… 
	
 
Wat moet er allemaal in je boekverslag komen? 
 

1. Een titelblad (kaft) 
Zet in ieder geval de volgende zaken op je titelblad: 
- jouw naam 
- jouw groep 
- titel van het boek 
- schrijver van het boek 
- van welke uitgeverij is het boek 
- een bijpassend plaatje 
 
2. Persoonlijke reactie 
Geef in tussen de 150 en 250 woorden je mening over het boek.  
Gebruik minimaal 3 beoordelingswoorden en maak gebruik van 
voorbeelden uit het boek om je mening te verduidelijken. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld,  uitnodigend, spannend, interessant, 
ontroerend, vrolijk, saai, langdradig, voorspelbaar, origineel, 
griezelig, enz.    
 
De volgende vragen kunnen je helpen:  
Hoe en waarom heb je dit boek gekozen? 
Wat verwachtte je vooraf van dit boek? Is je verwachting 
uitgekomen? 
Welke verhaalpersonen vond je sympathiek en welke juist niet? 
Waar lag dat aan? 
Kon je goed meeleven met de (hoofd)perso(o)n(en)? Waarom 
wel/niet? 
Zou jij dit boek aan andere lezers aanraden? Waarom wel/niet? 
 



3. Samenvatting 
Schrijf zelf een samenvatting van het boek. Haal deze dus niet 
van het internet! Tussen de 250 en 500 woorden. 
 
4. Korte informatie 
Geef uitgebreid antwoord op de volgende vragen: 

a. Wat is de belangrijkste gebeurtenis van het boek? 
b. Wat is het thema van het boek? 
c. Wie is de hoofdpersoon? 
d. Wat is zijn/ haar probleem? 
e. Verandert de hoofdpersoon door het probleem? Leg je 

antwoord uit. 
f. Waar spelen de gebeurtenissen zich af? 
g. In welke tijd vinden de gebeurtenissen plaats? 

Verklaar/leg uit hoe je aan je antwoord komt, ook weer door 
voorbeelden uit het boek te gebruiken. 

 
5. De auteur 
Zoek op het internet informatie over de schrijver. Vertel iets over 
wie de schrijver is, over welke boeken hij allemaal heeft 
geschreven, of hij eventueel prijzen heeft gewonnen en zoek 
een foto. Gebruik 100 tot 250 woorden.  
 
6. Ander einde 
Schrijf een ander slot bij je boek. Gebruik minimaal 150 
woorden.   

	


