BOEKBESPREKINGSPAKKET
Wat leuk dat je je boekbespreking over
Top Bob - de grote ontsnapping gaat doen!
Hieronder vind je vijf tips.
Nu wordt jouw boekbespreking vast een
groot succes!

Tip 1

d e g r ote
o nts na ppi ng

begin met voorlezen

Natuurlijk ga je ook een stukje voorlezen. Maar
weet je wat pas echt origineel is? Om dit meteen
aan het begin van je boekbespreking te doen! Pak
het als volgt aan:
•	Op het schoolbord hang je plaatjes op van alle
honden uit het verhaal. Van Top Bob natuurlijk.
Maar ook van Skipper Angstteckel, Doortje
Dwergpoedel en Nero Buldog. Dit doe je voordat je aan je boekbespreking begint (en de klas
nog leeg is).
• Vraag of iedereen zijn ogen wil sluiten.
•	Dan lees je een stukje voor uit het boek. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk. Een ander spannend
of grappig stukje kan natuurlijk ook. Nu heb je
meteen de aandacht van de klas!
•	Je klasgenoten mogen hun ogen weer open doen.
De klas gaat nu raden wie Top Bob is. Hebben
ze het goed? Dan zijn de andere honden aan de
beurt. Welke naam hoort bij welke hond?
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Tip 2

Maak een Top-Bob-quiz

Vraag 1.
Hoe heten de baasjes van Top Bob?
a. meneer en mevrouw Kikkerdril.
b. meneer en mevrouw Dril.
c. meneer en meneer Bril.
(antwoord b)

Wil je dat je klasgenoten supergoed opletten?
Maak dan een Top-Bob-quiz. Bedenk van tevoren
vijf vragen over Top Bob. Vragen die de kinderen
kunnen beantwoorden als ze goed naar je boekbespreking hebben geluisterd. Dit vertel je natuurlijk
aan het begin van boekbespreking.
Het is leuk om ook een prijsje mee te nemen.
Een prijsje dat bij Top Bob past. Zoals een hondensnoepje. (Grapje! Dat vinden je klasgenoten vast
niet zo lekker. Maar misschien kun je koekjes
bakken in de vorm van een bot? Of mogen ze
jouw Top Bob-boek een nachtje lenen?) De quiz
houd je aan het einde van je boekbespreking.

Vraag 2.
Top Bob denkt dat hij fijn op vakantie gaat. Maar in
plaats daarvan gaat hij naar ...
a. een superstrenge hondenschool.
b. een circus.
c. een nieuw baasje.
(antwoord a)

Hier vind je een paar voorbeeldvragen.
Maar die van jou zijn misschien wel veel leuker!

Vraag 3.
Hoe wordt Top Bob ook wel genoemd?
a. Top Bob de sterkste hond.
b. Top Bob de schattigste hond.
c. Top Bob de reddende hond.
(antwoord c)

Vraag 4.
Wie van deze honden is absoluut geen vriend van
Top Bob?
a. Skipper Angstteckel
b. Doortje Dwergpoedel
c. Nero Buldog
(antwoord c)

Vraag 5.
Welk plan verzint Top Bob om te ontsnappen uit die
akelige hondenschool?
a. Met zijn allen de gemene zus van de postbode
likken.
b. Een tunnel graven.
c. Over het hek springen.
(antwoord b)
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Tip 3

Vertel leuke feitjes over de maker

Harmen van Straaten schreef niet alleen het verhaal over Top Bob, maar hij maakte ook de tekeningen. Tekeningen in boeken noem je illustraties.
Harmen van Straaten kan het dus allebei: schrijven
én illustreren. En dat is heel bijzonder!
Bij een boekbespreking is het altijd interessant
om ook iets over de maker te vertellen. Hieronder
vind je een paar leuke feitjes over Harmen van
Straaten.
•	Als kind was Harmen al gek op tekenen. Hij won
dan ook een heleboel kleurwedstrijden.
•	Harmen illustreerde meer dan 400 boeken. En
hij schreef meer dan 50 boeken. Veel hè? Zijn
boeken worden ook in het buitenland gelezen.
Zoals in Zweden, Frankrijk en Japan.
•	Harmen had een beroemde oom: Peter van
Straaten. Die tekende voor grote mensen.
Harmen wilde niet met zijn beroemde oom
vergeleken worden. En daarom illustreert hij
kinderboeken.
•	In 2001 won hij een grote internationale prijs
voor illustratoren: De gouden appel. Dat was
voor het boek Een opa om nooit te vergeten.
•	Ook schreef hij een keer het kinderboekenweekgeschenk: Je bent super... Jan. Het kinderboekenweekgeschenk krijg je als je tijdens de
Kinderboekenweek een boek koopt.
•	Harmen woont en werkt in de hoofdstad van
Nederland. In Amsterdam dus!

Tip 4

Zet je klasgenoten aan het werk

Weet je wanneer een boekbespreking pas echt
leuk wordt? Als je klasgenootjes niet alleen maar
luisteren, maar ook zelf wat mogen doen!
(Ook fijn voor jou. Kan je stem even uitrusten...)
Een tof idee is een schrijflesje. Zo pak je dat aan:
•	Op de website van Harmen van Straaten
(harmenvanstraaten.nl) (kopje ‘biografie’) vind
je een Klokhuisfilmpje. Hierin geeft Harmen
goede tips hoe je zelf een mooi verhaal kunt
schrijven. Bij de eerste tip legt hij uit hoe je
een verhaalidee verzint. Dat doet hij door drie
vragen te beantwoorden.
1. Wie is de hoofdpersoon?
2. Waar speelt het zich af?
3. Wat maken ze mee?
	Op het bord schrijf je de woorden: wie, waar
en wat. Geef daarna de klas de opdracht om
zelf een verhaal-idee te bedenken. Lukt ze dat
binnen vijf minuten? De meester of juf doet
natuurlijk ook mee!
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Tip 5

Je mag heus wel een foutje maken

Veel kinderen (en grote mensen) vinden het best spannend om voor een klas te staan.
Dus dat je zenuwachtig bent is echt heel normaal. Hier nog een paar tips tegen de zenuwen:
•	Doe alsof je Top Bob bent. Bij hem lukt ook lang niet alles, maar toch blijft hij dapper. Dus maak je een
keer een foutje? Word niet boos op jezelf. Dit is helemaal niet erg. Adem diep in (en ook weer uit) en
vertel vrolijk verder.
•	Oefen je boekbespreking eerst thuis voor de spiegel. Daarna vinden je ouders, je broer of zus en de
buren het vast leuk om te komen luisteren. Oefen je meteen alvast even voor publiek! Praat duidelijk
en niet te snel. En vergeet niet af en toe even te lachen. Zo laat je zien dat je er plezier in hebt.

Ten slotte nog een paar vragen om over na te denken:

1 	Zou je zelf zo’n hond als Top Bob willen hebben?

3	Denk aan het karakter van Top Bob. Maak een

2 V ertel waarom jij het boek zo leuk vond. Noem

4	Hoop jij dat er nog een nieuw boek over Top

Ken je een hond die op hem lijkt? Zoek er eentje
op in de buurt.

rijtje van karaktereigenschappen. Welke zijn
positief (goed)? En welke negatief (slecht)?

Bob komt? Een deel 3? Verzin zelf een nieuw
avontuur over Top Bob. (Gebruik hiervoor de
wie, waar en wat-vragen!)
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drie redenen. Probeer niet alleen te zeggen: ‘Ik
vond het boek grappig,’ maar bedenk waardoor
dat komt. Je kan hierbij ook een stukje uit het
boek als voorbeeld geven. Noem ook een verbeterpunt. Wat zou jij anders hebben gedaan
als jij het verhaal had geschreven?
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