Boekbesprekingspakket
Het dagboek van Nurdius Maximus
door Tim Collins

Wat leuk dat je je boekbespreking gaat houden over
Het dagboek van Nurdius Maximus van Tim Collins!
Nurdius is vast erg trots

In dit pakket vind je tips om je te helpen er een
geweldige boekbespreking van te maken.

Succes!

VOORBEREIDEN
Stap 1. Wat wil je vertellen?
De allereerste tip: begin op tijd met het voorbereiden van je boekbespreking.
Dan heb je genoeg tijd om informatie te verzamelen en te oefenen!

Maar waar begin je nou precies? Je hebt al een boek gekozen, dus stiekem ben je al
begonnen.

Nu

moet

je

bedenken

wat

je

precies

wil

gaan

vertellen

volgorde. Wij geven je een aantal onderwerpen die je kunt gebruiken:

en

in

welke

Waar gaat het boek over?
- Wie is de hoofdpersoon?
- Welke andere personen zijn belangrijk?
- Wat gebeurt er in het verhaal?
- Waar en wanneer speelt het verhaal zich af?

Wat vond je van het boek?
- Welke delen vond je het leukst of het grappigst?
- Waren er ook stukken die je minder leuk vond?
- Welke persoon vond je het leukste in het boek?
- Heb je iets nieuws geleerd uit het boek?
- Zou je dit boek aanraden aan je klasgenoten?
Leg ook uit waarom je deze dingen vindt!

Wat kun je vertellen over Tim Collins (de schrijver) en
Andrew Pinder (de illustrator)?
Wie

zijn

deze

mensen

en

hebben

ze

nog

andere

leuke

boeken

geschreven

of

getekend? Op het einde van dit pakket staat een kort stukje met informatie, om je op
weg te helpen.

Vertel ook iets over de Romeinse tijd!
Dan kunnen je klasgenoten zich nog beter inleven in het verhaal.
Praat bijvoorbeeld over:
- Hoe zagen de huizen er in het oude Rome uit?
- Wat zijn toga’s?
- Wie was Julius Caesar?
- Hoe wasten mensen hun kleren?
- Wat vind jij de gekste behandeling die dokter Vibius gegeven heeft?
- Denk je dat je muizen in honing lekker zou vinden?
- En misschien kun je zelfs je geboortejaar in Romeinse cijfers op het bord schrijven!

Tip: achteraan in het boek vind je uitleg over Romeinse cijfers.

Je kunt ook een stukje voorlezen!
Zo laat je het boek extra tot leven komen voor je klasgenoten. Pas wel op: je wilt
natuurlijk niet het einde al verklappen…

Tip:

markeer het stukje dat je wilt voorlezen met bijvoorbeeld een boekenlegger of

post-it. Dan hoef je tijdens je boekbespreking niet het hele boek door te bladeren op
zoek naar het juiste stukje.

Vertel ook iets over de andere boeken in de Nurdius Maximus-serie
Over de avonturen van Nurdius Maximus zijn tot nu toe zeven boeken geschreven (aan
het einde van dit boekbesprekingspakket vind je wat informatie over deze boeken).
Hier kun je ook iets over vertellen! Waar gaat Nurdius allemaal naartoe? Naar welke
van deze plekken zou je zelf graag willen gaan?

Stap 2. Wat wil je laten zien?
Het is altijd leuk om je klasgenoten iets te laten zien wat bij het boek past. Zo wordt je
presentatie

extra

interessant.

Plaatjes

of

filmpjes

kun

je

makkelijk

afspelen

via

PowerPoint op het digibord (als het niet lukt: vraag je juf of meester om te helpen).
Hieronder vind je een aantal tips, maar je kunt natuurlijk ook zelf iets anders
verzinnen.

Laat afbeeldingen uit het boek zien
Als je plaatjes uit het boek laat zien komen het boek en je boekbespreking meer tot
leven voor je klasgenoten. Je kunt bijvoorbeeld een plaatje kiezen van Nurdius (zoals
op pagina 11), van de heilige kippen (pagina 27) of van hoe je een toga moest dragen
(pagina 173 en 174). De afbeeldingen kun je scannen of er een foto van maken en
groot aan je klas laten zien.

Je kunt ook filmpjes laten zien
Bijvoorbeeld dit filmpje over hoe je een Romeinse toga
omdoet:

togafilmpje

(Let op: het filmpje is in het Engels. Maar het is ook een
leuk filmpje als je nog geen Engels spreekt)

Neem 'Romeinse' spullen mee
Heb je thuis iets liggen wat past bij de Romeinse tijd? Misschien heb je wel een
speelgoedzwaard liggen of een doek die je als een toga kunt omdoen… Dan lijk je net
op Nurdius!

Stap 3. Oefenen, oefenen, oefenen
Nu je alle informatie verzameld hebt en de plaatjes en filmpjes hebt uitgezocht, is het
tijd om te oefenen! Het is niet de bedoeling dat je je hele boekbespreking opleest van
een blaadje. Daarom moet je genoeg tijd nemen om te oefenen, zodat je je verhaal
op een leuke manier kunt vertellen aan de klas. Een paar tips:

Oefen je boekbespreking hardop
Oefen je boekbespreking eerst hardop voor jezelf en kijk hoelang je erover doet.
Zo weet je hoelang je presentatie duurt. Is het nog te kort, dan moet je wat extra
dingen vertellen. Is het te lang, dan zul je je verhaal in moeten korten.

Oefen je boekbespreking voor publiek
Verzamel je vader, moeder, tante, beste vriend(in) of de buurman en vertel je hele
verhaal aan hen. Zij zullen je tips geven over hoe je presentatie nog beter kan worden!

Maak een spiekbriefje
Nadat je je boekbespreking rustig voor jezelf
hebt geoefend en met publiek, weet je welke
stukjes je misschien moeilijk vindt om te
onthouden. Deze kun je in een paar korte
woorden op een briefje schrijven.
Als je tijdens je boekbespreking iets vergeet,
dan kun je even op het briefje spieken en dan
weet je het weer!

Tip: schrijf deze woorden groot en duidelijk op,
dan kun je ze tijdens je presentatie makkelijk lezen.

Tip:

als je een presentatie hebt gemaakt in PowerPoint,

gebruik deze dan meteen erbij als je je boekbespreking
aan het oefenen bent. Zo weet je straks wanneer je naar
de

volgende

pagina

moet

klikken

en

kun

je

alvast

controleren of al je filmpjes het doen.

Tip:

let bij het oefenen ook op hoe je praat. Probeer

rustig

en

duidelijk

te

praten,

dan

kan

de

hele

klas

verstaan.

OP DE DAG VAN DE BOEKBESPREKING
Misschien ben je op de dag van je boekbespreking een beetje zenuwachtig.
Geen probleem: met deze tips komt het helemaal goed!

Spullen klaarleggen
Leg op de avond van tevoren alles al klaar wat je nodig hebt voor je boekbespreking.
Denk bijvoorbeeld aan: het boek Het dagboek van Nurdius Maximus en misschien een
paar andere delen uit de Nurdius Maximus-serie, de usb-stick waarop je je PowerPoint
hebt gezet, de spulletjes die je wilt laten zien en je spiekbriefje. Leg ook alvast je
favoriete kleren klaar, daar voel je je zelfverzekerder in.

Blijf rustig ademen
Rustig ademen helpt tegen de zenuwen. Ook kun je soms een stilte laten vallen,
bijvoorbeeld als je van het ene onderwerp van je presentatie naar het volgende gaat.
Jij kunt dan even op adem komen en de klas kan even nadenken over wat je allemaal
verteld hebt. Win-win!

je

Glimlach tijdens je presentatie!
Dat kan wat moeilijk zijn als je zenuwachtig bent, maar als je glimlacht voel je je vaak
beter. En je hebt natuurlijk een leuk boek gekozen en je goed voorbereid, dus eigenlijk
is er geen reden waarom je niet zou kunnen lachen.

Kijk je klasgenoten en juf of meester aan
Tijdens een presentatie is het altijd goed om mensen kort aan te kijken. Hierdoor
voelen zij zich betrokken bij je verhaal. Als je het eng vindt, kun je ook alleen je
vrienden aankijken of tussendoor naar een plek op de muur achteraan in het lokaal
kijken.

HEEL VEEL SUCCES MET JE BOEKBESPREKING!

Hebben jullie
nog tips?

Veel oefenen!

Succes!

OVER DE BOEKEN IN DE NURDIUS MAXIMUS-SERIE
Er zijn al zeven boeken over Nurdius Maximus geschreven. In de serie gaat hij steeds
naar een ander land en beleeft hij allerlei avonturen. Welke delen heb jij allemaal al
gelezen?

Deel 1: Het dagboek van Nurdius Maximus
Nurdius Maximus wil een echte Romeinse held worden. Dat lukt nog niet heel goed,
maar hij redt wel Julius Caesar!

Deel 2: Het dagboek van Nurdius Maximus - In Egypte
Nurdius

mag

met

Julius

Caesar

mee

naar

Egypte.

Hij

heeft

een

belangrijke

taak

gekregen, maar gaat dat wel lukken?

Deel 3: Het dagboek van Nurdius Maximus - In Pompeï
Nurdius moet met zijn ouders mee naar Pompeï. Saai, denkt hij. Maar dan ontdekt
Nurdius een groot gevaar…

Deel 4: Het dagboek van Nurdius Maximus - In de Lage Landen
Nurdius

gaat

samen

met

zijn

vader

naar

de

Lage

Landen

om

de

barbaren

daar

beschaving bij te brengen. Als dat maar goed gaat!

Deel 5: Het dagboek van Nurdius Maximus - In Gallië
Nurdius krijgt van Julius Caesar de opdracht om een verslag te maken van Caesars
strijd tegen de Galliërs. Spannend!

Deel 6: Het dagboek van Nurdius Maximus - In Belgica
Nurdius is ontvoerd door barbaren! Ze hebben hem meegenomen naar Belgica en
eisen losgeld. Maar de vader van Nurdius is nogal zuinig...

Deel 7: Het dagboek van Nurdius Maximus - In Griekenland
Nurdius mag mee naar Griekenland, het land van de
Griekse helden en monsters! Maar zijn avontuur loopt
net wat anders dan hij had verwacht...

OVER DE AUTEUR EN DE ILLUSTRATOR
Over Tim Collins
Tim Collins is een Engelse schrijver. Hij schrijft boeken voor zowel volwassenen als
kinderen. Naast de boeken in de serie over Nurdius Maximus heeft hij ook bijvoorbeeld
Avonturen van een superloser en Hoe ik per ongeluk gladiator werd geschreven.
Zijn boeken zijn populair: ze werden al in meer dan veertig talen vertaald!

Over Andrew Pinder
Andrew Pinder komt uit Engeland, maar woont nu op het Spaanse eiland Mallorca.
Eigenlijk is Andrew een archeoloog. Hij leidde opgravingen en maakte tekeningen van
de vondsten die werden gedaan. Naar aanleiding daarvan werd hij gevraagd om
tekeningen te maken voor bijvoorbeeld musea en zo werd tekenen echt zijn vak.
Behalve tekeningen maakt Andrew ook schilderijen.

Boekbesprekingspakket bij Het dagboek van Nurdius Maximus, door Tim Collins,
illustraties van Andrew Pinder (Uitgeverij Ploegsma, 2020)

