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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Het mysterie van de gezonken schat

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
In dit boek gaan we op zoek naar een schat. Op de bodem van de zee vinden we een gouden 
dukaat. Dukaat is de munt die we op Muizeneiland gebruiken. Wat voor munten ken je allemaal. 
In welke landen worden die munten gebruikt?

Tip 2
Je kunt dit ook samen met je klasgenoten doen. Schrijf de muntsoorten onder elkaar op het 
schoolbord. Vraag aan je klasgenoten wie weet welk land bij de munt hoort.

Tip 3
Mijn zus Thea is gek op vliegen en stunten met het vliegtuig. Het kan haar niet wild genoeg zijn. Op 
pagina 32 vind je een paar van die stunts. Weet jij hoe stuntvliegen ontstaan is? Probeer daar ach-
ter te komen via de bibliotheek of internet. Vertel wat voor soort stunts er zijn en hoe het eruit 
ziet. Je kunt hiervoor een papieren vliegtuigje gebruiken. Zoek op internet op hoe je dat  maakt.

Tip 4
Geronimo heeft last van lucht- en zeeziekte. Leg uit wat dat is.

Tip 5
Verhalen van vroeger zijn interessant. Oom Subenhara vertelt ons na dit spannende avontuur 
wat hij allemaal meegemaakt heeft. Benjamin, en ook de rest van de familie, geniet van deze 
verhalen. Vraag je opa, oma, vader, moeder, oom of tante of zij iets bijzonders meegemaakt 
hebben en vertel dit verhaal aan je klas. Betrek je klas bij je verhaal. Misschien heeft een van  
je klasgenootjes ook wel een spannend verhaal, dat hij of zij van een familielid heeft gehoord.
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Veel plezier en
gi-ga-succes!


