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Plaats

Tijd 

Schrijfstijl

Thema en motieven

Mijn mening over het boek
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Feitelijke gegevens:

• Auteur

• Titel

• Originele titel

• Uitgeverij

• Genre

Titelbeschrijving:

Verklaar de titel. Leg uit waar de titel naar refereert b.v. naar de hoofdpersoon of naar 

een gebeurtenis.

Genre:

Wat is het voor soort verhaal? Is het fictie, non-fictie, een avonturenverhaal, detective, 
roman, griezelverhaal, sprookje, beschrijft het een gebeurtenis.

Personages:

Hoofdperso(o)n(en): vermeld de naam van de hoofdperso(o)n(en) en geef een 

beschrijving ervan. Hoofdpersonen worden meestal uitgebreid beschreven in het boek.

Bijperso(o)n(en): vermeld hiervan 2 kenmerken. Meestal is dat ook het enige dat je 

over hen weet.

Plaats:

Beschrijf waar het verhaal zich afspeelt. Geef ook aan of de plaats belangrijk is in het 
verhaal en waarom.

Tijd: 

Beschrijf in welke tijd het verhaal zich afspeelt. Geef hierbij ook aan waarom het zo 
belangrijk is voor het verhaal.

Je kunt ook een chronologische - of een a-chronologische volgorde beschrijven.
• Een chronologische volgorde vertelt het verhaal van vroeger naar nu met daar
   tussen de gebeurtenissen. 

• Een a-chronologische volgorde vertelt het verhaal van nu terug naar vroeger.
   Bijv. Nu zijn ze weer allemaal samen, maar daar ging een ontvoering aan  
   vooraf.

opbouw van eeN goed boekverslag
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Schrijfstijl:

Welke schrijfstijl gebruikt de auteur? Schrijft hij beknopt of legt hij alles heel
uitgebreid uit? Vond je dat hij schreef met moeilijke woorden, gemakkelijke woorden 
of poëtisch?

Thema en motieven:

Wat is het thema van het boek? Waar gaat het om in het boek? Wat is het probleem in 

het boek?

Een motief is iets dat meerdere keren terugkomt in het verhaal of bijv. in alle 

boeken van de auteur. Motieven vormen als het ware een patroon van grotere en 

kleinere elementen in een roman. Als een bepaald element meerdere keren terugkomt 

in een verhaal spreek je van een patroon. Herhaling is dus van belang. 

De meeste motieven in een roman kun je ook wel beschouwen als kleinere thema’s die 
alle verwijzen naar het hoofdthema. 

In een boek heb je meerdere motieven en maar 1 thema.

Je eigen mening:

Schrijf altijd je eigen mening over het boek. Wat vond je ervan? Wat heb je ervan 
geleerd? Wat sprak je aan in het boek? Vond je het prettig lezen of juist niet en 
waarom wel of niet? Ga je meerdere boeken lezen van deze auteur of heb je die al 
gelezen?

Samenvatting:

Maak een samenvatting van het boek. Schrijf kort wat er gebeurt, waar het over gaat. 
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen?

Tot slot:

Vermeld je naam en klas op de voorkant van het boek. 
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SKUR

PRAKTISCHE TOOLS VOOR JE PUBER
Huiswerk maken was nog nooit zo relaxt! 

Wij zijn Angelique & Petra, experts in plannen en dol op pubers. Wij hebben een 
planmethode én praktische huiswerktools ontwikkelt. En we zullen je ook 
vertellen waarom.

Veel pubers lopen vast omdat ze het overzicht niet hebben en hun schoolwerk 
niet voor elkaar krijgen, zeker als ze de stap van de basisschool naar de brugklas 
maken. 

Ze kunnen, of leren, niet plannen met als gevolg dat er huiswerkstress ontstaat, 
ze gaan onderpresteren en er geen ruimte meer overblijft voor ontspanning.
 

Dat kan anders! Wij geloven dat elk kind de ruimte moet krijgen om te groeien 
op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Door producten te ontwerpen die 
structuur bieden en uitgaan van de kracht en eigenheid van het kind, creëren we 
die ruimte. Resultaat? Een relaxte tiener met goede schoolresultaten.

Met de huiswerktools van SKUR overleven zij (én jij) de middelbare:

• het doe-boek Plannen met Pubers met tal van planners en checklists
• de superhandige Huiswerkplanner met het 5-stappenplan
• de Proefwerkweekplanner
• taalspellen om spelenderwijs de talen van de brugklas te leren

• en toffe kaarten om je puber een hart onder de riem te steken of om te ver-
tellen hoe trots je bent!

Alles gemaakt met liefde voor tieners!

DIRECT NAAR DE SHOP?

KLIK OP DEZE FOTO!
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https://www.skur.eu/plannen-met-pubers/
https://www.skur.eu/huiswerkplanner-met-stappenplan/
https://www.skur.eu/proefwerkweekplanner/
https://www.skur.eu/shop-taalproducten/
https://www.skur.eu/kaarten-pakket/
https://www.skur.eu/shop/
http://www.skur.eu/shop/

