
Boekbespreking

Leeftijd: 9-12 jaar



22

Boekbespreking Miljonairskind – Het verborgen eiland

Wat leuk dat jij je boekbespreking gaat houden over Miljonairskind – Het verborgen 
eiland van Ilona de Lange! In dit boekbesprekingspakket vind je een heleboel tips, 
weetjes en ideetjes om je op weg te helpen. Veel succes!

Voorbereiding

Stap 1: Bedenk wat je wilt vertellen
Het is belangrijk dat je je boekbespreking goed voorbereidt, want dan sta je straks ont-
spannen voor de klas. Wat wil je precies vertellen over het boek en de schrijver?  
En in welke volgorde? Hier vind je een paar tips.

➜   Vertel waar het boek over gaat
 • Welke personages zijn het belangrijkst?
 • Wat gebeurt er in het verhaal?
 • Waar speelt het verhaal zich af? 

➜   Vertel over de schrijfster van het boek: Ilona de Lange
 • Wie is Ilona de Lange?
 • Welke boeken heeft ze nog meer geschreven?
 •  Je kunt meer informatie vinden op onze site
 • Of op haar eigen website

➜   Laat een paar tekeningen zien
 • Kies een paar tekeningen uit die jij leuk of grappig vindt
 • Vertel iets over de illustrator Micky Dirkzwager
 • J e kunt meer informatie vinden op haar eigen website

➜   Vertel waarom je voor dit boek gekozen hebt
 • Wat vond je grappig of spannend?
 • Wat vond je anders dan in andere boeken? 
 • Wie is je favoriete personage en waarom? 

➜   Lees een klein stukje uit het boek voor en laat het plaatje  
zien dat bij het stukje hoort.

Tip 1: 
Miljonairskind – Het verborgen eiland is het derde 
(los te lezen) boek in de serie van Miljonairskind. 
Vertel je klasgenoten meer over Zilver en zijn 
familie. Wat is er in het kort gebeurd in de eerste 
twee delen waardoor ze terechtgekomen zijn op 
het verborgen eiland in deel drie? 

https://www.kinderboeken.nl/auteur/ilona-de-lange/
https://www.ilonadelange.nl/over-Ilona/
https://mickydirkzwager.nl/about-me/
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Stap 2: Zoek beeldmateriaal
Het is leuk als je tijdens je boekbespreking ook iets kunt laten zien aan je klasgenoten. 
Misschien vind je het wel leuk om een PowerPointpresentatie of een Prezi te maken. 
Daarvoor kun je een afbeelding van omslag van het boek gebruiken, tekeningen uit het 
boek en foto’s van de schrijfster en illustrator. 

Je kunt ook deel 1 en deel 2 meenemen om op tafel neer te zetten. Zo kunnen de  
kinderen goed zien dat Het verborgen eiland deel uitmaakt van een serie. 

Tip 2: 
Op de website van de auteur en op de website kinderboeken.
nl zijn interviews te vinden met Ilona de Lange. Hier kun je leuke 
weetjes vinden over de schrijfster die je aan je klasgenoten kunt 
vertellen. 

Tip van Zilver: 
Laat de schutbladen van het boek zien aan je publiek. (Misschien 
lukt het je wel deze op het digibord te zetten.) Het eiland is na-
tuurlijk geheim, maar jouw klasgenoten mogen het voor deze ene 
keer wel zien. Je kunt ze met behulp van de plattegrond vertellen 
wat er allemaal op het verborgen eiland te zien en te doen is. 
Wat zouden je klasgenoten als allereerste doen als zij op vakantie 
zouden mogen naar het verborgen eiland?
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Stap 3: Oefenen
Voordat je boekbespreking begint kun je het beste alvast een paar keer oefenen. Zo 
zit het verhaal wat je wilt vertellen steeds beter in je hoofd en hoef je het voor de klas 
niet meer van je blaadje voor te lezen. Dit maakt het voor je klasgenoten leuker om 
naar te luisteren. Hier zijn een paar tips:

➜    Begin ruim op tijd, zodat je genoeg tijd hebt om te oefenen tot jij voelt dat je er 
klaar voor bent. Je kunt je verhaal ook in stukjes opdelen en oefenen per stukje. Dat is 
makkelijker omdat je dan niet alles meteen in een keer uit je hoofd hoeft te leren. 

➜    Oefen je spreekbeurt een aantal keer hardop en houd de tijd bij. Zo weet je hoe 
lang je boekbespreking ongeveer duurt. Als het te kort is, kun je er nog wat bij ver-
zinnen. Als het te lang is, kun je een stukje van je verhaal schrappen. 

➜    Schrijf alles wat je wilt vertellen in een paar steekwoorden op. Dit kun je erbij  
houden tijdens je boekbespreking. Als je even bent vergeten wat je wilt vertellen, 
kun je even spieken. 

➜    Vraag aan je ouders of broer/zus of ze even willen luisteren. Zij kunnen je nog tips 
en tops geven voordat je echt voor de klas gaat staan, zodat je presentatie nog  
beter wordt. 

➜    Heb je een presentatie op de computer gemaakt? Oefen daar dan ook een keer 
mee. Zo ontdek je meteen of je alles op de goede volgorde hebt gezet en of je  
verhaal klopt bij de afbeeldingen en/of steekwoorden. 

Tip 3: 
Je klasgenoten vinden het vast leuk om actief 
mee te doen met jouw presentatie. Stel ze een 
vraag! Bijvoorbeeld wat zij zouden doen als ze 
plotseling miljonair zouden worden. Daar heeft 
bijna iedereen wel eens over gefantaseerd... 

Tip van Lennon: 
Op het verborgen eiland spoelt heel veel plastic 
aan. Dit is gevaarlijk voor de dieren die in de 
zee leven. Daarom maken Zilver en Lennon een 
Vermorzelaar. Vraag of je klasgenoten wel eens 
hebben gehoord van plastic soep. Hebben zij 
een idee hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er 
minder plastic in de natuur belandt? 
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De dag van de boekbespreking

En dan is het zo ver, je gaat je boek- 
bespreking houden! Spannend! Heel 
veel mensen zijn zenuwachtig als ze iets 
moeten presenteren. Hier zijn een paar 
tips om ervoor te zorgen dat je ontspan-
nen je presentatie kunt gaan geven. 

➜    Leg de avond voor je boekbespreking al je spullen alvast klaar, zodat je niets  
vergeet. Denk aan: 

 • Het boek Miljonairskind – Het verborgen eiland
 • USB-stick met daarop je presentatie voor op het digibord
 • Je briefje met steekwoorden
 • De uitgebreide tekst met het verhaal dat je wilt vertellen
 • Eventueel de andere twee boeken uit de serie Miljonairskind

➜    Blijf rustig. Je hebt je boekbespreking nu een paar keer geoefend dus het verhaal 
zit goed in je hoofd. Word je toch een beetje zenuwachtig, adem dan een paar 
keer diep in en uit, dan word je vanzelf een stuk rustiger. Als je het echt nog heel 
erg spannend vindt, vertel dit dan aan de juf of meester. Die kan je dan alvast een 
beetje helpen om rustig te worden.

➜    Presenteren: je boekbespreking gaat beginnen. Hier zijn een aantal tips om op te 
letten:

 •  Zet je spullen klaar voordat je presentatie begint. Zorg dat je PowerPoint klaar 
staat en je het boek bij de hand hebt. Zo hoef je dit niet gehaast te doen vlak 
voordat je boekbespreking begint en iedereen al naar je kijkt. 

 •  Zorg dat je rustig en duidelijk praat. Zo kan iedereen je het beste verstaan. Dit 
kun je thuis al oefenen. Je kunt voor de zekerheid aan het begin even vragen of 
iedereen alles goed kan horen. 

 •  Probeer tijdens je presentatie het publiek aan te kijken. Je hoeft niet iedereen 
aan te kijken, kies een paar kinderen uit die je aardig vindt. Als je daardoor juist 
afgeleid raakt, kijk dan net over de hoofden heen. Kies een punt uit achter in de 
klas. Zo lijkt het net alsof je ze aankijkt. 

 •  Het is niet erg als je even vergeet waar je bent gebleven in je verhaal. Gebruik 
je spiekbriefje om te kijken waar je verder kunt gaan. Je kunt best even zeggen: 
‘Sorry, ik weet even niet meer zo goed waar ik ben gebleven.’ 

Tip van Silvia: 
Vind je het spannend dat iedereen naar je kijkt terwijl je staat te vertellen? Stel je dan 
voor dat je klasgenoten robots zijn. Robots hebben geen eigen gedachten en zullen 
heel stil naar je verhaal luisteren zonder daar een mening over te hebben. Dat maakt 
je boekbespreking meteen al een stuk minder eng, toch? 


