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BOEKBESPREKINGSPAKKET    

Zo! Je hebt het boek Kun je gamen in de 
ruimte? uit. Je weet inmiddels ontzettend 
veel over de ruimte en de ruimtevaart. 
Je klasgenoten willen er ongetwijfeld van 
alles over horen. In dit pakket zetten we 
de beste boekbesprekingstips voor je op 
een rij. Alvast heel veel succes en vooral 
veel plezier!

Tip 1   Kies voor een pakkend begin

Kies je voor een pakkend en verrassend begin? 
Dan heb je meteen de aandacht! Een paar voor-
beelden:
•  Maak het lokaal helemaal  donker.  En laat een 

filmpje van een raketlancering zien. Wedden 
dat de hele klas hier met open mond naar kijkt 
en denkt: wat gaat hier gebeuren?

•  Pak het boek in met zilverfolie. Je opent het 
pakketje en je doet net alsof je het boek voor 
de allereerste keer ziet. Dan lees je rustig de 
titel voor: ‘Kun je gamen in de ruimte?’ 

   Vraag aan een paar klasgenoten of zij het 
antwoord weten. Hun antwoorden schrijf je op 
het digibord. Maar verder verklap je nog niets. 
Dat doe je pas aan het einde. Zo blijft iedereen 
goed naar je verhaal luisteren.
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Tip 2    Vertel belangrijke én leuke 
feitjes over André Kuipers

Alle kinderen vertellen in hun boekbespreking wel
iets over de hoofdpersoon van het boek. Maar hé, 
jij hebt wel een heel bijzondere hoofdpersoon te 
pakken. Een hoofdpersoon die een astronaut is. 

Op pagina 12-13 vind je belangrijke feiten over 
André Kuipers. Kies drie feiten uit waarvan je 
denkt: dit MOET mijn klas weten. Bijvoorbeeld:
•  André Kuipers is de tweede Nederlandse astro-

naut die naar de ruimte vloog.
• Hij woonde en werkte 204 dagen in de ruimte.
•  Hij is de 432e persoon die naar de ruimte vloog.

Een paar leuke feitjes over de ruimte doen het ook 
altijd goed. Pik er een paar uit die jou het meest 
zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld:
•  André Kuipers vond het jammer dat hij in het 

ruimteschip geen stamppot kon eten.
•  Hij heeft hoogtevrees, maar toch had hij daar  

in de ruimte helemaal geen last van.
•  Tijdens zijn ruimtereis heeft hij zich geen  

minuut verveeld.

Tip 2    Begin bij de basis

Jij weet inmiddels al heel veel over ruimtevaart en  
de ruimte. Maar jouw klas nog niet. Leg eerst de 
basis uit. Gewoon even de belangrijkste dingen over 
raketten, ruimtereizen en hoe je astronaut wordt. 

Vertel daarna een paar weetjes die op jou de 
meeste indruk maakten. En dat is superlastig  
kiezen! Toch is het slim om een selectie te maken,
dan blijft de informatie bij je klasgenoten beter 
hangen. Kies er bijvoorbeeld voor om een stukje  
te vertellen over het dagelijks leven in een ruimte- 
station. Ben je vooral geïnteresseerd in wetenschap 
en techniek? Dan vertel je vooral daarover.  

En misschien mogen de kinderen die nog véél 
meer willen weten, je boek wel even lenen. Of ook 
een goed plan: vraag of je meester of juf iedere 
dag een hoofdstukje wil voorlezen. Zo krijgt jouw 
klas in een paar maanden tijd een spoedcursus 
ruimtevaart!
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Tip 4    Maak je boekbespreking interactief

Je hebt natuurlijk een waanzinnig interessant verhaal te vertellen. 
Maar het is extra leuk om je boekbespreking ‘interactief’ te houden. 
Dat betekent dat je af en toe vragen stelt aan je klasgenoten. 
Bijvoorbeeld: 
➜ ‘ Hoe lang denk je dat het duurt om naar de zon te vliegen?’
➜ ‘  Wie wil er graag een keer naar de ruimte?’ 
➜ ‘ Wie weet waarom een ruimtepak wit is?’ 

Je klasgenoten vinden het leuk om mee te doen. En voor jou is het 
ook fijn: heb je af en toe tijd om een slokje water te nemen.

Een paar voorbeeldvragen:
Waar begint de ruimte?
❍ Honderd kilometer boven de aarde
❍ Duizend kilometer boven de aarde 

Zijn er wel eens mensen voor de lol de  
ruimte in geweest?
❍ Ja
❍ Nee

Je spieren worden na een ruimtereis...
❍ Sterker
❍ Slapper

Kun je een bril op hebben tijdens
een ruimtereis?
❍ Ja
❍ Nee

Wat droeg André Kuipers meestal aan zijn  
voeten tijdens een ruimtereis?
❍ Sokken
❍ Schoenen

Tip 5    Maak een quiz

De meeste kinderen zijn gek op quizzen. Het is 
daarom erg leuk om een quiz in je boekbespreking 
te verwerken. 
Bedenk een aantal vragen waar je twee antwoorden 
op kunt geven. De kinderen (en natuurlijk de 
meester of juf) geef je de volgende instructie: 
geef je antwoord 1? Dan loop je naar het raam. 
Kies je voor antwoord 2? Dan loop je naar de deur.
De kinderen die het fout hebben, vallen af. 
Zo blijven er steeds minder deelnemers over.  
Uiteindelijk is er één winnaar en die krijgt een prijs. 

Verzin iets wat goed bij dit boek past.  
Een raketijsje of een leuk (glow in the dark)  

stickervel bijvoorbeeld!



Je bent nu dus heel goed bezig! En misschien  
helpt deze gedachte je ook: wat is nu het ergste 
dat er mis kan gaan? Je staat immers gewoon 
veilig met je beide benen op de grond, in je eigen 
vertrouwde klaslokaal. Je zweeft niet door de 
ruimte, je hoeft niet uit te kijken voor kometen  
of voor onvoorspelbare ruimtewezens...  

Veel succes! 
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Tip 6    Bereid je goed voor

André Kuipers geeft een mooie tip  
in dit boek. Hij zegt: 
Ben je ergens bang voor?
Bijvoorbeeld voor een spreekbeurt
of een belangrijke opdracht?
Bereid je goed voor en luister niet
naar die angst. Hoe vaker je iets doet,
hoe makkelijker het wordt. Dat geldt
zelfs voor… reizen naar de ruimte!


