Stappenplan boekendoos
Stap 1: boek kiezen en lezen
Je kiest een boek. Je kunt een
boek uit de bibliotheek kiezen, of
misschien heb je thuis wel een leuk
boek. Het moet een leesboek zijn,
passend bij je leesniveau. Je leest
(natuurlijk) eerst het boek.

Stap 2: samenvatting
Je maakt een samenvatting van
de inhoud van het boek. In de
samenvatting staat:
- Wie de hoofdpersoon /personen
is/zijn in het boek.
- Wat de belangrijkste
gebeurtenissen in het boek zijn.
- Hoe het boek afloopt.
Let bij het maken van de
samenvatting op zinsbouw,
alinea’s, spelling en leestekens. De
samenvatting moet in je eigen
woorden geschreven worden en
minimaal 10 zinnen bevatten.
Stap 3: auteur en illustrator
Je schrijft een kort stukje over de
auteur van het boek. Ook kun je
iets opzoeken en zeggen over de
illustrator (tekenaar) van het boek.
Denk aan: naam, geboortedatum,
woonplaats en andere bekende
boeken

Stap 4: mening
Je schrijft een stuk met daarin je
eigen mening over het boek. Hier
schrijf je wat je van het boek vindt
en waarom je dat vindt. Vertel
waarom een ander dit boek ook
zou moeten lezen.

Stap 5: voorwerpen
Neem een schoenendoos. In deze
doos komen 5-10 voorwerpen
waarvan jij vindt dat ze bij het boek
passen. Aan elk voorwerp bind je een
kaartje, waarop je uitlegt waarom jij
vindt dat dit voorwerp belangrijk is
voor het boek.

Stap 6: foto's en tekeningen
De boekendoos kun je aan de
binnenkant en de buitenkant
versieren met tekeningetjes en foto’s,
tekstjes of kleuren die iets zeggen
over het boek. Ook kun je
bijvoorbeeld de voorkant van het
boek op of in de boekendoos
plakken. De samenvatting, je mening
en iets over de auteur (en illustrator)
stop je ook in de boekendoos. Plak
de samenvatting in de deksel van de
boekendoos.

