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Wat leuk dat jij je boekbespreking gaat houden over Maanrovers van Paul van Loon! In
dit boekbesprekingpakket vind je een heleboel tips, weetjes en ideetjes om je op weg te
helpen – ook van Dolfje Weerwolfje en zijn vrienden zelf natuurlijk. Veel succes!

VOORBEREIDING
Stap 1: Bedenk wat je wilt vertellen
Het is belangrijk dat je je boekbespreking goed voorbereidt, want dan sta je straks
ontspannen 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.
• 	Over wie gaat het boek? Welke personages zijn
het belangrijkst? Vergeet hierbij vooral niet te
vertellen dat Dolfje een jongetje is dat, sinds
hij 7 jaar werd, met volle maan altijd in een
weerwolfje verandert.
• Wat
	 gebeurt er in het verhaal?
• Waar
	
speelt het verhaal zich af?
•

Vertel
	
over de schrijver van het boek: Paul van Loon.

Wie is hij en welke boeken heeft hij nog meer
geschreven? Op www.paulvanloon.nl vind je een heleboel informatie.
• 	Laat een paar tekeningen zien die jij mooi of spannend vindt en vertel iets over de tekenaar,
Hugo van Look.
• 	Vertel wat dit boek voor jou bijzonder maakt. Bijvoorbeeld:
• Wat
	 vond je grappig of spannend?
• Wat
	 vond je anders dan in andere boeken?
• Wie
	 is je lievelingspersonage en waarom?
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• Lees
	
een grappig of spannend stukje voor.
• 	Bedenk een paar vragen over je boekbespreking voor je klasgenoten. Zo weet je meteen
of ze goed geluisterd hebben! Je kunt dit ook in quizvorm doen. Op de laatste bladzijde
vind je voorbeelden van quizvragen.
Schrijf alles wat je wilt vertellen in steekwoorden op.

LFJE
TIP VAN DO

Laat de tekening op pagina 4-5 zien waarop alle personages staan. Je vindt hem
onder aan deze pdf . Zo kun je de tekening gemakkelijk via het digibord aan
je klasgenoten laten zien. Vertel kort iets over de belangrijkste personages.
Vertel bijvoorbeeld dat mevrouw Krijtjes een weerpier is, een kruising tussen
twee verschillende wezens. Weten je klasgenoten om welke twee wezens het
gaat? (weerwolf en vampier) En vertel dat opa weerwolf ‘lezerogen’ heeft. Weet
iemand wat dat zijn?

TIP VAN NOURA
Vertel over de vreemde wezens die in het boek voorkomen, zoals de Vrogul
(p. 184), de Onderonsers (p. 122) en de krokvis (p. 113-114). Beschrijf hoe
ze eruitzien en laat daarna tekeningen van deze wezens zien. Kunnen je
klasgenoten aangeven welk wezen bij welke beschrijving hoort?

Als je durft, kun je een stukje voorlezen terwijl je net als Leo praat. Dat is
makkelijker dan je denkt. Leo plakt achter de werkwoorden ‘st’ en verhaspelt
woorden. ‘Leo ist het neefwolfje van Dolfje. Hij houdst ervan een weerwolver te
zijn. En hij spreektst zijn eigenste taal.’

TIP VAN LEO
Verderop vind je meer informatie over Paul van Loon en Dolfje Weerwolfje, om te
gebruiken bij je boekbespreking. Ook kun je een kijkje nemen op de website
www.dolfjeweerwolfje.nl. Daar vind je veel informatie over de Dolfje Weerwolfjeboeken en de schrijver. En je kunt er puzzels en kleurplaten downloaden, een Dolfje
Weerwolfje-masker, een raamtekening en een vlaggenlijn. Leuk om te gebruiken in je
presentatie of om uit te delen in de klas!
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Stap 2: Zoek plaatjes en extra materiaal

Het is leuk als je ook plaatjes of een filmpje kunt laten zien tijdens je boekbespreking.
Gelukkig is er een heleboel te vinden over Dolfje Weerwolfje. Je kunt tekeningen uit het
boek laten zien, een filmpje van het internet afspelen, kleurplaten printen of zelf een
tekening bij het boek maken. Je kunt de plaatjes die je wilt laten zien in
een presentatie zetten, bijvoorbeeld in een PowerPoint of Prezi.
De video’s en muziek vind je op YouTube.
Tips voor extra materiaal:

• 	Laat de trailer van Maanrovers
zien.
• 	Luister samen naar het lied
Weerwolvenbos van Paul van
Loon.
• 	Laat de trailer van de film
Dolfje Weerwolfje zien.

LFJE
TIP VAN DO
Maak een kijktafel voor in de klas waarop je een paar voorwerpen legt die met
het boek te maken hebben. Bijvoorbeeld een paardenbloem, een wandelstok,
rubberlaarzen, een wasknijper en een rolletje plakband. Laat je klasgenoten
raden waar de voorwerpen voor dienen in het verhaal. Vertel er kort iets over.
Je kunt er ook plaatjes van laten zien uit Maanrovers.

Stap 3: Oefen je boekbespreking
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Heb je alle informatie op een rijtje, dan is het tijd om te oefenen. Het is niet de
bedoeling dat je je tekst van een blaadje voorleest. Het moet klinken alsof je gewoon wat
vertelt voor de klas. Je verhaal moet dus goed in je hoofd zitten. En dat lukt het best als
je het een paar keer oefent. Een paar tips:
• Oefen
	
je boekbespreking een paar keer hardop terwijl je de tijd
bijhoudt. Zo weet je hoelang je verhaal duurt en het te lang duurt
of juist te kort.
• Maak
	
voor jezelf een spiekbriefje waarop je je verhaal in een paar
steekwoorden schrijft. Als je even vergeten bent wat je nog meer
wilde vertellen, kun je op je briefje kijken.
• Oefen
	
je verhaal een paar keer voor publiek: je ouders, je
broer of je oma. Zij kunnen je na afloop tips geven, zodat je
boekbespreking nog beter wordt.
• Heb
	
je een presentatie op de computer gemaakt? Oefen dan ook
daar een keer mee. Zo ontdek je meteen of je alles op de goede
volgorde in je presentatie hebt gezet.

TIPS VOOR JE BOEKBESPREKING OP DE DAG ZELF
De meeste kinderen vinden het best spannend, een spreekbeurt houden. Je staat
tenslotte niet elke dag iets te vertellen voor de klas. Het geeft dus niks als je een beetje
zenuwachtig bent. Hier vind je tips om je boekbespreking vlekkeloos te laten verlopen.
Van tevoren:
• Leg
	 de avond van tevoren alle spullen klaar die je mee wilt nemen: je usb-stick met je
presentatie, je spiekbriefje, het boek en andere dingen die je wilt laten zien.
• Vind
	 je het echt heel spannend om een spreekbeurt te houden? Vertel dat dan van
tevoren aan je juf of meester. Die kan je dan alvast een beetje helpen om rustig te
worden.

TIP VAN NOURA
Het is leuk om je in Dolfje Weerwolfje-stijl te verkleden voor je boekbespreking.
Draag een rood shirt en een spijkerbroek en print het Dolfje Weerwolfje-masker
uit dat je op de website kunt vinden. Of zet net als schrijver Paul van Loon een
zonnebril op. Dat staat supercool! Leg die spullen dan ook alvast klaar.

'Leo weetst zekerst dat jij jouw sprekerige beurt heel goed gaatst doen!'

TIP VAN LEO
‘Benst jij heel zenuwerig? Begintst jouw boekbespreking dan met een
gromwedstrijd. Wie kanst het beste grommen als een weerwolver?
Daarna ist je stem warm en benst jij niet zenuwerig meer. Wrow!’

Tijdens je boekbespreking:
• 	Ben je erg gespannen? Adem voor je begint een paar keer diep in en uit. Dan merk je
dat je vanzelf rustiger wordt.
• 	Zorg ervoor dat iedereen je goed kan verstaan. Praat rustig en duidelijk, en niet te
zacht. Dit kun je thuis oefenen.
• 	Probeer tijdens het vertellen de kinderen in je klas aan te kijken. Je hoeft niet
iedereen aan te kijken, kies gewoon een paar kinderen die je aardig vindt. Ben je
bang dat je afgeleid wordt door je klasgenoten als je ze aankijkt? Kijk dan net over
hun hoofden heen, naar een punt achter in de klas. Dan lijkt het net alsof je ze
aankijkt.
• 	Ben je even de draad van je verhaal kwijt? Kijk dan op je spiekbriefje om te checken
waar je gebleven bent. Het geeft niet als er een korte stilte valt. En je kunt ook
gewoon zeggen: ‘Sorry, ik ben even vergeten waar ik was gebleven.’

Vind je het spannend dat iedereen naar je kijkt terwijl je staat te vertellen?
Stel je dan voor dat je klasgenoten Onderonsers zijn. En aangezien Onderonsers
zo goed als blind zijn, kunnen ze jou helemaal niet zien. Dan wordt je
boekbespreking meteen een stuk minder eng, toch?

TIP VAN OPA

OVER HUGO VAN LOOK
Hugo van Look maakt de tekeningen bij de Dolfje-boeken.
Als kind tekende hij al graag en veel. Hij volgde een
opleiding animatiefilm, maar maakt vooral tekeningen
voor kinderboeken. Meestal zijn dat boeken voor lezers
van 4 tot 9 jaar. Hij maakt vaak tekeningen bij boeken
van Paul van Loon, zoals Meester Kikker en Weg met die
krokodil, maar hij tekent ook veel bij boeken van andere
schrijvers.

OVER PAUL VAN LOON

Weetjes over Paul van Loon
•	
Paul van Loon schrijft zijn boeken ’s nachts.
•	
Hij speelt graag gitaar, en heeft zijn eigen band:
Paul van Loon & Andere Snuiters.
•	
Waarom hij altijd een zonnebril draagt, is een
goed bewaard geheim.
•	
Miljoenen kinderen in binnen- en buitenland lezen zijn
boeken.

MEER WETEN?

Op www.dolfjeweerwolfje en op www.paulvanloon.nl vind je nog meer informatie
over Dolfje Weerwolfje.

© foto Paul van Loon: Tuffcat Media. Dolfje WeerwolfjeTM © Paul van Loon/illustraties Hugo van Look/all rights reserved uitgeverij Leopold, Amsterdam, 2020.

Paul van Loon is de schrijver van Dolfje Weerwolfje. Eigenlijk was hij van plan om
tekenaar te worden, hij volgde daarvoor een opleiding aan de kunstacademie in Den
Bosch. Maar algauw ontdekte hij dat hij liever verhalen schreef. Inmiddels is hij al meer
dan 35 jaar kinderboekenschrijver. Behalve de boeken over Dolfje schreef hij ook de
series De Griezelbus, Foeksia de miniheks en De Leeuwenkuil. Verschillende van zijn boeken
zijn verfilmd, en er zijn musicals en liedjes over gemaakt. Ook verschijnen de boeken in
veel andere talen. Maanrovers is het 24e boek over Dolfje.

woont bij Timmie sinds zijn derde jaar.

Timmie: Dolfjes beste vriend. Dolfje

een vampierjongen.
Hij beschouwt zichzelf
als vriend van Dolfje.

Valentijn de
vampier:

de boze buurvrouw, die
vol valse streken zit. Zij
haat weerwolven.

Mevrouw Krijtjes:

op alles dat anders is en op Dolfje,
Timmie en ma.

Pa: de vader van Timmie, is gek

in een weerwolfje.

Dolfje: verandert bij volle maan

Leo:

beste vriendin van Dolfje. Zij
is zelf ook een weerwolfje.

Noura:

de opa van Dolfje.
Is bijna altijd een
weerwolf, zelfs zonder
volle maan.

Opa weerwolf:

de grote neef van Dolfje.
Leo praat heel BIJZONDER!
Hij heeft namelijk zijn eigen
taal verzonnen, toen hij een
kleine weerwolf was: LEO-TAAL!
Zijn malle zinnen en woorden
zijn GEEN drukfouten! Leo
praat gewoon zo.

pa, Timmie, Dolfje en al hun vrienden.

Ma: de moeder van Timmie, is gek op
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QUIZVRAGEN
Aan het eind van je boekbespreking kun je deze quiz doen met je
klasgenoten. Let er wel op dat je alle antwoorden tijdens je boekbespreking
hebt verteld. Je kunt natuurlijk ook zelf vragen bedenken.
1 	Wie maakt de tekeningen van Dolfje?
a Paul van Loon
b	Hugo van Look

8 Wat weet je over Onderonsers?
a Ze kunnen heel goed bijten.
b Ze kunnen heel goed ruiken.

2 	Hoeveel boeken zijn er over Dolfje
geschreven?
a meer dan twintig boeken
b	minder dan twintig boeken

9 	Waarom draagt Paul van Loon altijd een
zonnebril
a Omdat hij niet tegen zonlicht kan.
b Dat weet niemand.

3 Hoe heet de broer van Dolfje?
a	
Timmie
b	Tommie

10 	Welke boeken schreef Paul van Loon
nog meer?
a De boze heks
b Foeksia de miniheks

4 Hoe heet de wereld waar de
Onderonsers leven?
a de Onderwereld
b	de Onderonswereld
5 	Wat voor werk deed Paul van Loon voor
hij schrijver werd?
a	Hij was tekenaar.
b	Hij speelde gitaar in een band.
6 Wat voor wezen is mevrouw Krijtjes?
a een weerworm
b	een weerpier

11 	Waarom moet Dolfje in Maanrovers de
maan terughalen?
a Anders kan hij nooit meer een
weerwolf zijn.
b	Anders kan hij nooit meer een
jongetje zijn.
12 Wat weet je over de krokvis?
a	
Hij heeft de staart van een draak en
de snuit van een krokodil.
b	Hij heeft de staart van een walvis en
de snuit van een krokodil.

7 Hoe wordt een Vrogul geboren?
a uit een paardenbloem
b	uit een zonnebloem
[antwoorden: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11a, 12a]

