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  TIPS VOOR EEN SPREEKBEURT OF BOEKBESPREKING

• Voorbereiding
• Hulpmiddelen
• Raamwerk
• Meer tips

Goed dat je juist dit boek gekozen hebt om er eerst zelf iets meer over 
te weten te komen en het daarna aan anderen te vertellen, in een 
spreekbeurt of werkstuk. 

Uitgeefmuis Geronimo Stilton wordt door Patty Spring op een verrassende manier 
verleid om mee te gaan naar de andere kant van de aardbol: Australië. Samen met haar 
broer Dakota reist ze namelijk de wereld rond om de natuur te redden.

Voorbereidingen
Een goede voorbereiding is het halve werk. Met de resultaten kan 
je een werkstuk of spreekbeurt maken, of een indrukwekkende 
boekbespreking. 
Zorg dat het gaat over wat jij spannend en interessant en grappig vond; 
dat vinden je lezers of luisteraars dan meestal ook. 

•   Lees eerst zelf op je gemak het hele boek UIT. 
•�   Probeer in een paar zinnen op te schrijven waar De rimboe in met 
Patty Spring over gaat. Als je de fl aptekst leest, dat is de achterkant van 
het boek, is dat al een goede hulp. 

 De belangrijkste woorden zijn: Patty & Dakota Spring -  natuur beschermen - Australië - surfen - 
Aboriginals - overleven in het oerwoud - stamboom.  

•�  Lees het boek nu nog een keer, of blader het door. Maak aantekeningen van dingen die je interessant 
vindt om meer over te vertellen. Of waarover jezelf nog meer te weten wil komen. Dat kan je doen 
door aantekeningen of door post-it briefjes te plakken bij bepaalde stukjes 
(passages). Ga vervolgens aan het werk met je eigen vragen. 

•�  Zoek de woorden op die je niet kent. Er staan best veel moeilijke woorden in 
dit boek. Maak hiervan een lijstje voor in je werkstuk. 

•�  Wat maakt het boek interessant? Zoek een paar voorbeelden van dingen 
die je nieuwsgierig maken, bijvoorbeeld; de cultuur van de oorspronkelijke 
bewoners van Australië, de Aboriginals, het Groot Barrièrerif, zwemmen met 
dolfi jnen, het (dieren) leven in het oerwoud. 
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•�  Welke dingen wist je van tevoren over Australië en 
wat weet je allemaal nog meer nadat je het boek hebt gelezen?  
Maak hiervan twee lijstjes naast elkaar, zodat je kan zien hoeveel je hebt geleerd! 

•   Zorg dat je een paar illustraties uitvergroot / kopieert om te gebruiken bij je verhaal of werkstuk. 
Als je een tekentalent bent, is het natuurlijk super om de belangrijkste plaatjes na te tekenen. Deze 
laat je zien als je je verhaal vertelt. Van tevoren op het bord tekenen kan ook, dan wordt iedereen 
alvast heel nieuwsgierig. 

• Heel professioneel is als je het iemand vraagt (een klasgenoot bijvorbeeld) die echt heel goed kan 
tekenen. 

• Je kunt tijdens je spreekbeurt ook wat illustraties uit het boek zelf aan de klas laten zien. 

Hulpmiddelen
• Op de website van Geronimo Stilton (www.geronimostilton.nl) vind je 

een paar onderwerpen, die je kunnen helpen om je spreekbeurt heel 
levendig te maken: Als er een beamer in de klas staat, gebruik die dan 
voor de projectie van de website. 

 Dat maakt een supergoede indruk! 
• ‘Ontmoet de familie Stilton’ (zie website) - kan je gebruiken als  

introductie van de familie. 

Raamwerk voor je spreekbeurt of werkstuk 

Introductie
• De hoofdpersonen (personages) uit het boek moet je natuurlijk eerst netjes voorstellen. Zij maken 

namelijk samen het verhaal. Het is duidelijk om dit met de afbeeldingen erbij te doen (kopiëren, 
tekenen, op het bord).

• Vertel / schrijf in het kort waar het boek over gaat, niet langer dan een A4-tje. Laat het boek 
duidelijk zien of kopieer de kaft in je werkstuk. Tip: dit kan gewoon door op de website van 
Geronimo Stilton plaatjes te kopiëren en in je werkstuk te plakken.  

• Zoek stukjes uit het boek die geschikt zijn om voor te lezen of te ‘citeren’. Deze stukjes maken je 
verhaal veel spannender en levendiger. Het is echt een kunst om goede fragmenten te zoeken, die 
de anderen nieuwsgierig maken naar meer. 

                Bijvoorbeeld:
- Het begin van het boek, waar Patty Spring 
zomaar met haar parachute het kantoor 
van Geronimo komt binnengespringen. 
- p. 56-57 “Een vin kwam dichterbij…”  
over het gevaar van haaien in Shark Bay. 
- p. 76-77 “Enge spinnen en giftige slangen!”  
over de gevaren van het oerwoud.  

Kern 
•� Wat is je eigen mening over het boek? 
Vond je het grappig, spannend, 
moeilijk, verrassend? Welke dingen zijn 
wel of juist niet goed. 

2

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van De rimboe in met Patty Spring



  

© De Wakkere Muis - © illustraties Atlantyca SpA
Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Het geheimzinnige geschrift van Nostradamuis 

3

•  Welk cijfer zou je het geven? Waar let je dan op?
•  Hoe zit het verhaal in elkaar? 
•  Wat zijn de spannendste stukjes en hoe komt dat?
•  Vind je de informatie op een leuke manier gebracht?
•  Passen de tekeningen bij de tekst?
•  Vind je dat anderen het ook moeten lezen?  
• Zou je het verhaal zelf anders hebben geschreven. Heb je tips waardoor het 

nog spannender of leuker zou kunnen worden? 
• Het belangrijkste thema van het boek is het beschermen van de natuur. Schrijf 

zelf in het kort een paar mogelijkheden op over wat kinderen kunnen doen om 
de natuur te beschermen. In het boek staan een paar voorbeelden die je kunt  
noemen, maar zelf weet je vast ook nog wel een paar! 

Interactie 
Sommige kinderen die naar jou luisteren, willen graag ook iets vertellen. Misschien is iemand wel eens 
in Australië geweest, of kan iets vertellen over tijdsverschillen op de wereld of over acties voor het 
milieu. 
• Op de gele bladzijden (p. 46-49)  staan belangrijke dingen over Australië. Maak per stukje (het 

ontstaan – de eerste bewoners – James Cook – Gemenebest – het milieu) een vraag en test je 
klasgenoten op hun kennis over dit enorme continent. 

• Vraag iemand anders een stukje voor te lezen dat jij van tevoren hebt gekozen.
• Laat iedereen een tekening maken van een of meer personages of gebeurtenissen uit het boek
• Vraag wie het boek ook heeft gelezen en laat die dan zijn of haar mening geven.  

Afsluiting 
• Het is leuk om een speekbeurt met een opdracht voor je klasgenoten af te sluiten. 
 Lees bijvoorbeeld het prachtige verhaal over ‘De tijd van de Dromen’ voor (p. 82-83). Laat de 

kinderen, terwijl ze naar jou luisteren, een mooie tekening maken over de Regenboogslang. Laat 
daarna pas het plaatje van de Regenboogslang uit het boek zien. Ook mooi om samen met de hele 
klas een grote regenboogslang te maken, ingeplakt met snippertjes gekleurd papier als een mozaïek!  

• Als je een beetje van kokkerellen houdt, maak je Damper, het Australische brood. Iedereen mag 
dan een stukje proeven. Het recept vind je op bladzijde 89. 

• Voor een werkstuk is het bijzonder als je het ‘De tijd van de Dromen” verhaal erin kopieert en er 
zelf een bijzondere tekening bij maakt.

Meer tips 
•�  Alles over Muizeneiland - leuk als extraatje na afl oop van je spreekbeurt. 
•  Mail je favoriete muis - om je klasgenoten te laten weten dat ze van alles kunnen vragen aan de 

GS- familie. 
•� �Maak een tentoonstelling van andere Geronimo Stilton boeken, of van andere boeken, reisgidsen 

en fi lms over het onderwerp Australië, er zijn er heel veel in de bibliotheek. 
•� Op www.kennisnet.nl  vind je ook tips voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. 

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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