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Boekbesprekingspakket
Vogel Top 100
- Wat leuk dat jij je boekbespreking over De Vogel Top 100
van Nico de Haan gaat houden! Dit pakket zit bomvol
handige informatie over het boek, de schrijver Nico de
Haan en tips over het houden van jouw boekbespreking.

- Lees een stukje voor uit het boek en laat tegelijkertijd
het plaatje zien dat bij dat stukje hoort. Misschien kun
je er een foto van maken en kan je juf of meester het van
tevoren op het digibord zetten? Tip: vraag dit niet op het
laatste moment!
- Vraag of je klasgenoten nog vragen hebben.

VOORBEREIDEN
Een goede voorbereiding is het halve werk! Bovendien
zorgt het ervoor dat je minder zenuwachtig bent. Hieronder staan drie stappen om de voorbereiding net iets makkelijker te maken.
Stap 1: Het verhaal
Bedenk wat je precies wilt vertellen tijdens je boekbespreking en maak daar een mooi verhaal van.
- Vertel eerst waarom je voor dit boek hebt gekozen. Hou
je heel veel van vogels, vind je de plaatjes mooi, heb je het
boek van een bijzonder iemand gekregen? Vertel aan je
klasgenoten waarom je hen graag iets over dit boek wil
vertellen. Waarom vind je dit boek zo leuk of bijzonder?
- Vertel iets over de schrijver van het boek, Nico de Haan.
Verderop in dit boekbesprekingspakket vind je een kort
interview met Nico dat je kunt gebruiken.
- Vertel daarna over de inhoud van het boek. Wat zijn
jouw favoriete stukken uit het boek? En waarom? Je kunt
ook aan je klasgenootjes vertellen wat je favoriete vogels
uit het boek zijn.

Stap 2: Oefenen
Het is verstandig om je boekbespreking meerdere keren te
oefenen. Het is niet de bedoeling dat je alles van een blaadje opleest of letterlijk uit je hoofd opzegt. Eigenlijk moet
het klinken alsof je ontspannen vertelt. Daarom moet je het
verhaal goed in je hoofd hebben. Dit is niet heel moeilijk
als je goed oefent! Hier zijn een paar tips:
- Begin ruim op tijd met het voorbereiden van je boekbespreking, zodat je niet in tijdnood komt. Als je op tijd
begint, kun je de boekbespreking ook in stukjes leren.
Dit is makkelijker, omdat je dan kleinere delen per keer
hoeft te leren.
- Oefen de boekbespreking een paar keer hardop terwijl je
de tijd bijhoudt, zodat je weet hoe lang hij duurt. Als hij te
kort of te lang is, kun je het verhaal nog wat aanpassen.
- Maak een briefje met wat steekwoorden uit je presentatie. Als je even bent vergeten hoe het verhaal verdergaat,
kun je dit briefje gebruiken. Schrijf vooral lekker groot
en duidelijk!
- Oefen voor publiek (bijvoorbeeld je ouders). Zo is het
minder spannend wanneer je straks voor de klas staat.
Je oefenpubliek kan je eventueel ook tips geven, zodat
je boekbespreking nog beter wordt. Praat bijvoorbeeld
niet te snel of te zacht, je publiek moet je goed kunnen
verstaan!

Stap 3: Beeldmateriaal zoeken
Een boekbespreking is nog leuker als je beeld kunt laten
zien tijdens de presentatie. Gelukkig is er veel beeldmateriaal te vinden in de bibliotheek en op internet. Je kunt foto’s
opzoeken van Nico de Haan en je kunt ook de tekeningen
uit het boek laten zien. Als je ze fotografeert of scant, kun
je ze ook op het digibord laten zien.
DE BOEKBESPREKING OP DE DAG ZELF
De dag van de boekbespreking is altijd spannend. Dat is
heel normaal! Heel veel mensen zijn weleens zenuwachtig
als ze iets moeten presenteren. Hier volgen een paar tips
om de dag van de boekbespreking vlekkeloos te laten verlopen.
Tip 1: Heb je alles mee?
Leg de avond voor je boekbespreking alles klaar, zodat je
niets vergeet. Spullen die je mee zou kunnen nemen:
- Het boek De Vogel Top 100 van Nico de Haan
- Usb-stick met daarop je presentatie en de plaatjes/foto’s
voor op het digibord
- Je briefje met spiekwoorden
- De uitgetypte of opgeschreven tekst van je boekbespreking
- Spullen die je eventueel wilt uitdelen of laten zien
Tip 2: Blijf rustig
Zoals gezegd is het heel normaal om zenuwachtig
te zijn als je voor de klas gaat staan. Een trucje om je
zenuwen in bedwang te houden is goed
te letten op je ademhaling. Adem een paar keer diep in en
uit en je zult merken dat je vanzelf een stuk rustiger wordt.
Tip 3: Presenteren
Presenteren kan best lastig zijn als je
niet goed weet waar je op moet letten.
Maar als je deze punten volgt, komt het
vast en zeker goed!
- Probeer als het kan alles een poosje voor je
boekbespreking al klaar te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de filmpjes alvast openzetten
zodat je alleen nog maar op ‘play’ hoeft te
drukken of je ‘spiekbriefje’ alvast klaar te
leggen. Zo hoef je dit niet gehaast vlak voor
het presenteren te doen als iedereen naar je
kijkt.

Zorg ervoor dat iedereen je goed kan verstaan. Praat dus
niet te zacht of te snel. Dit kun je thuis al oefenen. Ook
kun je aan het begin van je boekbespreking even vragen
of iedereen alles goed kan horen.
- Probeer te lachen tijdens de boekbespreking. Het kan
lastig zijn om te glimlachen als je zenuwachtig bent,
maar door te lachen gaan de zenuwen meestal wat eerder weg. Ook zullen je klasgenootjes het fijner vinden
om naar een lachend persoon te kijken.
- Het is niet erg om korte stiltes te laten vallen. Het kan
gebeuren dat je door de zenuwen te snel gaat praten.
Probeer dit te voorkomen door stiltes in te plannen. Een
stilte kan bijvoorbeeld tussen verschillende onderwerpen in worden geplaatst. Of zet een glaasje water neer
en neem af en toe een slokje.
Heel veel succes!

Nico de Haan
Lees hieronder het interview dat Janneke Blok met Nico
had voor de maart-editie van de BKJunior, de Boekenkrantspecial voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Kijk voor meer informatie op www.boekenkrant.com
Misschien heb je hem weleens op televisie gezien met een
grote verrekijker en een harige microfoon? Je ouders kennen hem vast, want Nico de Haan is namelijk dé vogelkenner van Nederland. De BKJunior mocht hem een aantal
vragen stellen over deze vliegende wezens.
Hoi Nico! Was je als kind al dol op vogels?
‘Jazeker! Toen ik een jaar of tien was, keek ik in de vogelboeken van mijn vader. Daarna trok ik er al snel op uit met
een oude verrekijker.’

Nico de Haan is geboren op 22 juli 1947 in Aarlanderveen
en opgegroeid in Zalk.
Nico heeft een bosbouwopleiding gedaan en is toen gaan
werken bij Natuurmonumenten. Daarna begon hij in 1974
als directie-assistent bij Vogelbescherming Nederland en
werd daar in 1984 plaatsvervangend directeur.
Als Hoofd Mediazaken van Vogelbescherming Nederland
presenteerde Nico de Haan een aantal radio- en tv-programma’s, en hij maakte ook tv-programma’s en voorlichtingsfilms over de meest uiteenlopende natuur- en vogelbeschermingsonderwerpen.
Na bijna dertig jaar bij Vogelbescherming te hebben gewerkt startte Nico op 1 januari 2004 zijn eigen bedrijf:
VogelkijkCentrum Nederland. Hij maakt nog steeds tv- en
radioprogramma’s en documentaires, maar daarnaast
geeft hij nu ook vogelcursussen op internet, en organiseert
hij workshops en excursies in binnen- en buitenland.
Nico heeft verschillende boeken geschreven. In 2007 ontving hij de Zilveren Griffel voor zijn boek Vogelontdekgids.
Maar dat is niet de enige prijs die hij won: in september
2009 werd hij gekozen tot de meest inspirerende groene
Nederlander. Op 5 november 2009 werd Nico bovendien
verrast met de Gouden Lepelaar. Deze onderscheiding
wordt elk jaar door Vogelbescherming Nederland uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor
de bescherming van vogels in ons land.

Is vogels kijken niet saai? Je moet de hele tijd stilzitten en
maar afwachten of je iets ziet…
‘Vogels kijken is juist heel spannend! Telkens ontdek je wat
nieuws en komt er weer een nieuwe vogel in beeld. Bovendien hoef je niet stil te zitten. Je kunt ook langzaam gaan
lopen en vooral… goed kijken.’
Je hebt wel een hele goede naam voor iemand die van deze
dieren houdt: De Haan! Houd je ook van hanen of had je
liever een andere vogelnaam gehad?
‘Koolmees had ik ook wel leuk gevonden, maar hanen zijn
toch ook best mooi?’
Heb je een lievelingsvogel?
‘Dat is de Vlaamse gaai met zijn mooie kleuren. Wist je
dat deze vogel in het najaar zo’n 8000 eikels van de bomen
plukt? Deze verstopt hij dan in de grond en maanden later
kan hij ze nog steeds terugvinden! Knap hé?’
Waar moet je allemaal aan denken als je vogels gaat kijken?
‘Zorg dat je met de zon mee vogelt. Als je met de zon mee
loopt, is het licht veel beter en zie je de kleuren goed. Neem
een verrekijker mee en ga met iemand op pad die er al wat
van weet!’
Heb je nog een Gouden Vogeltip?
‘Ga in het voorjaar eens een keer om vijf uur je bed uit om
naar het vogelgezang te luisteren. Je weet niet wat je hoort!’

