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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

• Voorbereiding
• Hulpmiddelen
• Raamwerk
• Meer tips

Spannend 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. 

Voorbereiding
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 ‘Het spook van de metro’ over gaat. Als je de 

flaptekst leest, dat is de achterkant van het boek, is dat al een goede hulp. De belangrijkste woorden 
zijn: Gigantische kat – metro – onderzoek – gevaar – concurrente Ratja Ratmuis – ontdekking. 

•■  Lees het boek nu nog een keer, of blader het door. Maak aantekeningen van dingen die je inte-
ressant vindt om meer over te vertellen. Of waarover jezelf nog meer te weten wil komen. Dat 
kan je doen door aantekeningen te maken 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 spannend? Zoek een paar voorbeelden 
van dingen die zorgen voor spanning; kat & muis zijn natuurlijke 
vijanden – afdalen in een riool – gi-ga-schaduwen van een kat en 
andere spannende sporen. 

•■  Wat maakt het boek grappig? Zoek een paar voorbeelden van de 
grappen die in het boek zitten, bijvoorbeeld de plagerijtjes van 
neef Klem, de angst van Geronimo, de grappige gerechten. 

•   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. 

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

Er was al een tijdje iets raars aan de hand bij

de haltes en in de gangen van de metro.

Meerdere malen waren reizigers ge-

schrokken van de schaduw van een enorme

kat. Ook waren er heel lange kattenharen

en enorm grote pootafdrukken bij diverse

metrostations ontdekt. En toen ik zelf laatst

op de metro stond te wachten, klonk er een

ijzingwekkend ‘miauw’. 

De ergste geruchten deden de ronde: zou er

een gi-ga-gantische kat onder de grond

wonen?

Natuurlijk wilde mijn zus Thea onmiddellijk

op onderzoek uit. Ze wilde dat mijn krant,

De Wakkere Muis, als eerste daarover zou

schrijven. Samen met Pinky en Klem stortten

we ons in het gevaar. Ja, je leest het goed, ik

ging ook mee, want toen ik hoorde dat mijn

concurrente, Ratja Ratmuis, ook op onder-

zoek uit was, kon ik niet achterblijven. 

Wil je weten wat we ontdekt hebben, lees

dan snel dit boek, want daarin staat het

ware verhaal, erewoord van Stilton,

Geronimo Silton!!

Geronimo Stilton
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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: p. 57-58… ‘Dit was zo’n beetje de laatste plaats waar ik moederziel alleen wilde 
achterblijven’…tot  ‘Klem stelde voor even te pauzeren om bij te komen’.  

Kern 
•■ Wat is je eigen mening over het boek? Vond je het grappig, spannend, moeilijk, verrassend? Welke 

dingen zijn wel of juist niet goed. 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 grapjes leuk?
•  Passen de tekeningen bij de tekst?
•  Welke ‘vondsten’ uit het boek vond je sterk? Bijvoorbeeld de concurrentie tussen Geronimo en 

Ratja Ratmuis, de draaimuur of de experimenten met elektromagnetisme in een ondergronds 
gangenstelsel.

•  Vind je dat anderen het ook moeten lezen?  Welke kinderen die je kent zouden dit boek ook heel 
leuk vinden? 

• Zou je het verhaal zelf anders hebben geschreven. Heb je tips waardoor het nog spannender zou 
kunnen worden? 
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Interactie 
Sommige kinderen die naar jou luisteren, willen graag ook iets vertellen. 
Zorg voor een paar dingen waarbij je in gesprek gaat met de klas. 
-   Vraag naar de betekenis van een paar moeilijke woorden. 
 Bijvoorbeeld: maak van 10 moeilijke woorden een quiz voor je klasgenoten! 
 Wie kent de meeste woorden of wie zoekt ze het snelst op?
-   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 
Sluit je speekbeurt af met een verrassing. Bijvoorbeeld een verkiezing van de beste 

uitvinding van Professor Ampère Volt. Schrijf ze op het bord en laat iedereen stemmen. 
- Stoomsnorkrultang
- Machine om een eitje te koken
- Voltix - om alles te laten zweven en verplaatsen 
- Robotkat 
- Interactieve jojo
- Vulpen met kaas-inkt 

Daarna is het heel leuk om kinderen te vragen om zelf uitvindingen te doen! 
(huiswerkrobot!) 

-  Voor een werkstuk kies je zelf de beste uitvinding en teken en beschrijf je je eigen 
uitvinding ernaast. Nu ben ook jij een echte uitvinder. 

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

familie Stilton. 
•■  Op www.kennisnet.nl vind je tips voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. 
•■  Maak een tentoonstelling van andere Geronimo Stilton boeken, of van andere boeken en 

films over het onderwerp (metro – speuren naar geheimen – plattegronden – uitvindingen).   
Zoek op www.leesplein.nl naar boeken over deze onderwerpen. 

 Bijvoorbeeld : De metro van Magnus van Joke van Leeuwen of Eureka! van Richard Platt.

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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