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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Fantasia

Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf 
iets extra’s toevoegen. In al mijn boeken staan dingen die je “uit kunt 
lichten” (waar je dus extra informatie over kan zoeken om er nog meer 
over te kunnen vertellen). Dat maakt je boekenbeurt of spreekbeurt 
nog interessanter! Hieronder vind je een paar tips.

Tip 1
Geronimo is lid van de Fantasia Club samen met acht vrienden die hij in Fantasia ontmoet heeft. 
Ze helpen Geronimo zijn weg te vinden in de verschillende rijken van Fantasia. Een club is sowieso 
bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Zijn er kinderen in de klas lid van een club? En wat 
doen ze met die club?

      Tip 2
   Geronimo vindt een geheimzinnig muziekdoosje van kristal bij hem op zolder,      
    tussen de oude rolschaatsen, schilderijen en oude kasten. Zolders zijn perfect om  
     dingen neer te zetten die je niet zo vaak gebruikt. Bedenk samen met de klas welke  
    spullen er bij hen in huis op zolder staan.

Tip 3
In Fantasia reist Geronimo door heel veel verschillende rijken, zoals Wicca, het rijk van de 
heksen en Florissant, het rijk van de feeën. Het is leuk om een of twee rijken wat uitgebreider te 
bespreken in de klas zodat de kinderen die het boek nog niet gelezen hebben, een beetje een idee 
krijgen van het grote rijk Fantasia. Kopieer de kaarten van de rijken en vergroot ze, zodat je ze 
op het bord kunt hangen en vertel over elk rijk iets 
bijzonders, zoals wie de koning of koningin is, 
welke taal ze spreken of waarmee ze betalen. 
Je vindt deze informatie allemaal in het boek.
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Veel plezier en
gi-ga-succes!


