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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

• Voorbereiding
• Hulpmiddelen
• Raamwerk
• Meer tips

Leuk 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. 

Tijdens de Ratfurter Boekenbeurs krijgt uitgeefmuis Geronimo Stilton een heel oud 
geschrift onder ogen. Het is van de grote meester en ontdekkingsreiziger Nostradamuis, 
de muis die dacht de toekomst te kunnen voorspellen. Geronimo’s uitgeversneus ruikt 
hier onmiddellijk een bestseller en probeert het manuscript voor de neus van concurrent 
en aartsvijandin Ratja Ratmuis weg te kapen. Maar dan is het manuscript verdwenen…

Voorbereiding

Probeer in een paar zinnen op te schrijven waar SOS uit de ruimte! over gaat. Als je de flaptekst leest, 
dat is de achterkant van het boek, is dat al een goede hulp. De belangrijkste woorden zijn: SOS - de 
ruimte - inbraken - satelliet - astronaut - K.I.V.D. - Nul Nul G - professor Gladjanus - Gladde Jannie. 
Wat maakt het boek interessant? Zoek een paar voorbeelden van dingen die je 
nieuwsgierig maken, zoals: de boodschappen van geheim agent Nul Nul K, de 
opleiding van Geronimo tot astronaut, de lancering van de Spaceknager en 
de ruimte.
Wat zijn de grappige momenten in het boek? Zoek een paar voorbeelden. 
Denk aan het moment dat Geronimo zichzelf op tv ziet, de limousine 
van de K.I.V.D. en wanneer Geronimo struikelt en met zijn snuit op het 
toetsenbord knalt.

Raamwerk voor je spreekbeurt of werkstuk 

Introductie
- Stel de hoofdpersonen (personages) uit het boek netjes voor en vertel 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.  

SOS uit de ruimte!

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van SOS in de ruimte!
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Veel plezier en
gi-ga-succes!

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van SOS in de ruimte!
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- 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:
pagina 7 t/m 9: “Het was een donkere … mijn snuit op de vloer.” 
Over de inbraak in het huis van Geronimo.
pagina 54 t/m 57: “De onverschrokken … en viel flauw.” Over het 
moment dat Geronimo hoort wat zijn opdracht is.

pagina 83 t/m 88: “Maar even onverstoorbaar … was verdwenen?” 
Over het moment dat Geronimo losraakt van de Spaceknager. 

Interactie 

Sommige kinderen die naar jou luisteren, willen graag ook iets vertellen. Hieronder staan 
een aantal onderwerpen. Kies er een paar uit waarover je met de klas in gesprek kunt gaan.
- Misschien weet iemand iets te vertellen over de ruimte. Wat is de ruimte eigenlijk en 
hoeveel planeten kennen je klasgenoten?
- Kan iemand in de klas vertellen hoe astronauten in de ruimte leven? Wat eten ze? 
Hoe gaan ze naar de wc? Hoe slapen ze? Wat doen ze de hele dag? Kan iemand een 
bekende astronaut noemen?
- Hoe word je astronaut? Zie ook de informatie hierover in het boek.
- Op YouTube kan je filmpjes bekijken van astronauten in de ruimte. Bijvoorbeeld als 
ze een reparatie uitvoeren aan de spaceshuttle. Het is leuk om zo’n filmpje in de klas 
te laten zien. 
- Wat doet een geheim agent? En heeft Nederland ook een geheime dienst zoals de 
K.I.V.D.?
- Welke geheime wapens gebruikt een geheim agent?
- Vraag iemand anders een stukje voor te lezen dat jij van tevoren hebt gekozen. 
- Vraag wie het boek ook heeft gelezen en laat die dan zijn of haar mening geven.

Afsluiting  

- Het is leuk om een spreekbeurt met een opdracht voor je klasgenoten af te sluiten. 
Geronimo beveiligt zijn huis tegen inbrekers. Op pagina 30 staat een aantal maatregelen die hij neemt. 
Wat kan je volgens jou het beste doen om inbrekers af te schrikken? Maak hiervan samen met je 
klasgenoten een lijst.
- Astronautenvoedsel, bijvoorbeeld ijs, kan je kopen in de winkel. Leuk om uit te delen in de klas, maar 
ook om bij je werkstuk in te leveren!
- Maak een tentoonstelling van andere Geronimo Stilton boeken, of van andere boeken, reisgidsen 
en films over astronauten of de ruimte. 
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