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    TIPS VOOR EEN SPREEKBEURT OF BOEKBESPREKING

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Reis door de tijd 7

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.

Keizer Kattenklauw III en zijn piratenkatten willen Muizeneiland de oorlog 
verklaren. Professor Volt stuurt daarom Geronimo Stilton op reis door de 
tijd. Hij moet erachter zien te komen hoe knagers in de geschiedenis ervoor 
zorgden dat er geen oorlog kwam. Daarvoor doet Geronimo vier muizenissige 
bestemmingen aan: Athene, Atlantis, Stonehenge (Engeland) en Rokford in de 
toekomst. Het wordt een megaspannende ontdekkingstocht! En het boek staat 
tjokvol leuke weetjes en feitjes uit de geschiedenis. 

Tip 1
Tijdens zijn zevende tijdreis bezoekt Geronimo drie verschillende periodes in de geschiedenis: 
het Oude Griekenland ten tijde van Plato, het mysterieuze rijk van Atlantis en Stonehenge, in het 
tijdperk van de druïden. Vertel de klas in het kort iets over deze periodes. Hoe zag het eruit, hoe 
leefden de mensen toen, wat voor kleren droegen ze en wat deden ze? Vertel daarna aan de klas in 
welke periode jij wel zou willen leven en waarom. 

Tip 2
Geronimo ontmoet bij Stonehenge een knager genaamd Dommerix. Geronimo krijgt van hem de 
opdracht om hun aartsvijand bang te maken. Geronimo, onze angstmuis, heeft geen fl auw idee hoe 
hij dat voor elkaar moet krijgen. Maar Thea weet raad: de kracht van de lach! Wie lacht en laat 
lachen heeft een grote kracht. Het lukt Geronimo om 
de tegenstander aan het lachen te krijgen en zo een 
oorlog tussen de twee stammen te voorkomen. 
Met welke moppen maak jij jouw klasgenoten aan 
het schateren? Zoek ze op en lees ze voor! 
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Tip 3
Op dezelfde reis in Stonehenge vraagt 
Geronimo raad aan een druïde. Druïden waren 
Keltische priesters die tradities en kennis doorgaven aan anderen. Voer een 
klein onderzoekje uit naar druïden: wat was hun rol in de samenleving, wat 
deden ze, hoe zagen ze eruit, wat betekent hun naam en wat vonden andere 
culturen van hen? Zoek plaatjes op (bijvoorbeeld een afbeelding van een 
druïde uit een bekende strip …) en print ze uit.

Tip 4
Het is toch gi-ga-geweldig als je ineens oog in oog komt te 

staan met beroemdheden als Karel de Grote, Attila de Hun, 
Plato of koningin Elizabeth van Engeland! Je kunt dan met eigen 

ogen zien hoe deze grootheden in hun eigen tijd leefden. Wie wil 
dat nou niet! Vertel aan de klas waar jij heen zou gaan als je terug in de tijd 
mocht reizen. Welke grootheid zou je willen ontmoeten? En welke vragen zou je 
hem of haar willen stellen? Het hoeft geen ‘echte’ grootheid te zijn. Misschien wil jij 
wel terug in de tijd om die ene overgrootvader of grootmoeder te ontmoeten die 
je nooit gekend hebt! 

Tip 5
Geronimo doet tijdens zijn reis uiteindelijk ook nog de toekomst aan. Hij komt 
in het Rokford terecht van vele jaren later. Auto’s zweefden in de lucht, de lucht 
was schoon en de wegen waren stroken groen! Robotkelners hielpen de Stiltons in 
hun favoriete restaurant dat gelukkig nog bestond. Hoe denk jij dat jouw woonplaats 
er in de toekomst uitziet? Schets het toekomstbeeld dat jij 
hebt aan de klas. En vraag ook naar hun ideeën. Maak van 
al deze ideeën bij elkaar een omschrijving 
of tekening van hoe jullie denken dat de 
toekomst eruit zal zien. 
Tip: Doe dit papier in een fl es of kistje en 
begraaf het in een diepe kuil in de tuin 
van de school of in jouw achtertuin. 
Wie weet graaft iemand dit over 
tientallen jaren weer op en kan hij 
lezen wat jullie dachten over de 
toekomst. Niet vergeten er een 
datum op te zetten! Wie weet 
komen er wel dingen uit die jullie 
voorspeld hebben … 
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