
 
3 minuten: 

Geef een samenvatting  
van het verhaal. 

 
 

  
3 minuten: 

Geef een samenvatting  
van het verhaal. 

 

  
3 minuten: 

Geef een samenvatting  
van het verhaal. 

 

     

 
3 minuten: 

Vertel alles wat je weet 
over de hoofdpersoon. 

 
 

  
3 minuten: 

Vertel alles wat je weet 
over de hoofdpersoon. 

  
3 minuten: 

Vertel alles wat je weet 
over de hoofdpersoon. 

 

     

 
3 minuten: 

Wat is jouw mening over 
verplicht lezen? 

Onderbouw je mening. 
 

  
3 minuten: 

Wat is jouw mening over 
verplicht lezen? 

Onderbouw je mening. 
 

  
3 minuten: 

Wat is jouw mening over 
verplicht lezen? 

Onderbouw je mening. 
 

     

 
2 minuten: 

Wat is je favoriete boek van 
de lijst en waarom? 

 
 

  
2 minuten: 

Wat is je favoriete boek van 
de lijst en waarom? 

 

  
2 minuten: 

Wat is je favoriete boek van 
de lijst en waarom? 

 

     

 
2 minuten: 

Wat begreep je niet  
in dit boek? 

 
 

  
2 minuten: 

Wat begreep je niet  
in dit boek? 

 

  
2 minuten: 

Wat is de mooiste / leukste / 
beste passage in dit boek? 

     

 
2 minuten: 

Wat is de mooiste / leukste / 
beste passage in dit boek? 
 
 

  
2 minuten: 

Verklaar de titel. 

  
2 minuten: 

Verklaar de titel. 

     

2 minuten: Roddel over een 
van de personen in het boek 

alsof het een bekende is. 
(‘Weet je wat ik hoorde 

over…’) 

 2 minuten: Roddel over een 
van de personen in het boek 

alsof het een bekende is. 
(‘Weet je wat ik hoorde 

over…’) 

  
1 minuut: 

Vertel waarom iedereen dit 
boek zou moeten lezen. 

     
     

 



 
1 minuut: 

Vertel waarom iedereen dit 
boek zou moeten lezen. 

 
 

  
1 minuut: 

Vertel waarom niemand dit 
boek zou moeten lezen. 

  
1 minuut: 

Vertel waarom niemand dit 
boek zou moeten lezen. 

     

 
1 minuut: 

Maak reclame voor een boek 
dat nog niet besproken is. 

 
 

  
1 minuut: 

Maak reclame voor een boek 
dat nog niet besproken is. 

 

  
1 minuut: 

Noem in 1 minuut zoveel 
mogelijk titels op die je mag 

lezen voor de lijst. 
 

     

 
1 minuut: 

Noem in 1 minuut zoveel 
mogelijk titels op die je mag 

lezen voor de lijst. 
 

  
1 minuut: 

Noem in 1 minuut zoveel 
mogelijk schrijvers op van 

volwassenenliteratuur. 
 

  
1 minuut: 

Noem in 1 minuut zoveel 
mogelijk schrijvers op van 

volwassenenliteratuur. 
 

     

 
1 minuut: 

Welk vertelperspectief heeft 
dit verhaal? 

 
 

  
1 minuut: 

In welke tijd speelt dit 
verhaal zich af? 

 

  
1 minuut: 

Wordt het verhaal 
chronologisch verteld? 

 

     

 
1 minuut: 

Waar speelt dit verhaal  
zich af? 

 
 

  
1 minuut: 

Noem zoveel mogelijk 
personages uit het boek. 

  
1 minuut: 

Welk personage vond je 
verschrikkelijk stom? 

     

 
1 minuut: 

Welk personage vond je 
verschrikkelijk stom? 

 
 

  
2 minuten: 

Wat was het spannendste 
moment in het verhaal? 

  
2 minuten: 

Wat was het spannendste 
moment in het verhaal? 

 
 

     

 
1 minuut: 

Op welk moment in het 
verhaal viel je bijna in slaap? 

 
 

  
1 minuut: 

Op welk moment in het 
verhaal viel je bijna in slaap? 

 

  
2 minuten:  

Wat wilde de schrijver met 
dit boek zeggen? 

     
     

 



 

 
2 minuten:  

Wat wilde de schrijver met 
dit boek zeggen? 

  
 

  
2 minuten: 

Hoe eindigt het boek? 

  
2 minuten: 

Hoe eindigt het boek? 
 

     

 
1 minuut: 

Is dit boek ook verfilmd? 
Wat zijn verschillen tussen 

boek en film? 

  
1 minuut: 

Is dit boek ook verfilmd? 
Wat zijn verschillen tussen 

boek en film? 

  
1 minuut: Als je dit boek zou 

verfilmen, welke 
klasgenoten mogen dan de 

hoofdrol spelen en waarom? 
 

     

 
1 minuut: Als je dit boek zou 

verfilmen, welke 
klasgenoten mogen dan de 

hoofdrol spelen en waarom? 
 

  
2 minuten: 

Welke rol hebben ouders in 
het verhaal? 

  
1 minuut: Was dit boek 

moeilijk/makkelijk te lezen? 
Wat kun je zeggen over de 

taal/stijl? 

     

 
1 minuut: Was dit boek 

moeilijk/makkelijk te lezen? 
Wat kun je zeggen over de 

taal/stijl? 
 

  
1 minuut: 

Wat is het probleem van de 
hoofdpersoon? 

  
1 minuut: 

Heeft het verhaal een open 
of gesloten einde? 

 

     

 
1 minuut: Begint het boek bij 

het begin (ab ove), in het 
midden (in medias res) of 
aan het einde (post rem)? 

 

  
2 minuten: 

Sommige mensen vinden dat 
thrillers geen literatuur zijn. 

Wat denk jij daarvan? 

  
1 minuut: 

Wat heb je geleerd  
van dit boek? 

     

 
2 minuten: Wat zijn 

verschillen tussen hoe je in 
begin 4 havo las en nu? (Hoe 

heb je jezelf ontwikkeld?) 
 

  
2 minuten: Wat zijn 

verschillen tussen hoe je in 
begin 4 havo las en nu? (Hoe 

heb je jezelf ontwikkeld?) 
 

  
2 minuten: Wat zijn 

verschillen tussen hoe je in 
begin 4 havo las en nu? (Hoe 

heb je jezelf ontwikkeld?) 
 

     

 
1 minuut: 

Hoe is het boek ingedeeld? 
(hoofdstukjes? titels?) 

 
 

  
1 minuut: 

Is het verhaal waargebeurd? 

  
1 minuut:  

Geef je mening. Is een 
verhaal beter als het 

waargebeurd is? 

     



 
2 minuten: Stel je het 

verhaal voor door de ogen 
van een ander personage. 
Wat wordt er dan anders? 

 

  
1 minuut: 

Vond je het verhaal 
realistisch? 

  
1 minuut:  

Vond je het verhaal 
geloofwaardig? 

     

 
1 minuut: 

Vat het boek in één zin, 
maximaal tien woorden, 

samen. 
 

  
1 minuut: 

Vat het boek in één zin, 
maximaal acht woorden, 

samen. 
 

  
1 minuut: 

Wat is het thema van deze 
roman? 

     

 
1 minuut: 

Wat zijn motieven in deze 
roman? 

 
 

  
2 minuten: 

Veel scholieren lezen dit 
boek voor de lijst. Waarom? 

  
2 minuten: Hoe oud is de 
hoofdpersoon? Wat voor 

leven heeft hij/zij over tien 
jaar? 

     

 
1 minuut: 

In welk jaar is dit boek 
geschreven? Zie je dat terug 

in het boek? 
 

  
1 minuut: 

Wat is de tragiek van dit 
verhaal? 

  
2 minuten: Kies twee 

personages uit het boek en 
benoem overeenkomsten en 

verschillen. 

     

 
2 minuten: Kies twee 

personages uit het boek en 
benoem overeenkomsten en 

verschillen. 
 

  
2 minuten: 

Verandert de hoofdpersoon 
in de loop van het verhaal? 

Leg uit. 

  
2 minuten: 

Verandert de hoofdpersoon 
in de loop van het verhaal? 

Leg uit. 

     

 
2 minuten: Beschrijf de 
spanning in het verhaal. 

Wanneer wordt het 
spannend en waarom? 

 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

     

BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 
 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

     
     



BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 
 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

     

BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 
 

 BONUS??! 
Vraag aan ander om 

zijn/haar kaartje. Je moet 
nog weten waar de vraag of 

tip over ging. 

 TIP: Arthur Japin: Een 
schitterend gebrek 

In dit boek lees je waarom 
Casanova, de eerste player 

uit de geschiedenis, zo’n 
vrouwenversierder werd. 

     

TIP: Bernlef: 
Hersenschimmen 

Een man wordt dement. Hij 
snapt steeds minder en als 

lezer ga je mee in zijn 
achteruitgang. 

 TIP: Tessa de Loo: De 
tweeling 

Een tweeling wordt voor 
W.O.II uit elkaar gehaald. De 
één groeit op in NL, de ander 

in Duitsland. 

 TIP: Arnon Grunberg: 
Blauwe maandagen 

Een gek verhaal van een 
tiener die alle volwassen 

dingen voor het eerst 
meemaakt. 

     

TIP: Arnon Grunberg: Tirza 
De hoofdpersoon is een 

vader die heel veel van zijn 
dochter houdt. Maar haar 

vriendje is volgens hem een 
terrorist. 

 TIP: Jeroen Brouwers: 
Bezonken rood 

Een jongen en zijn moeder in 
een jappenkamp (Japans 

kamp in W.O.II). Hun band 
wordt nooit meer hetzelfde. 

 TIP: Renate Dorrestein: 
Een hart van steen 

Een familiedrama wanneer 
de moeder een postnatale 

depressie heeft. Eén dochter 
overleeft en blikt terug. 

     

TIP: W.F. Hermans: Het 
behouden huis 

Een soldaat in W.O.II neemt 
zijn intrek in een verlaten 

huis. Alles gaat kapot. 
 

 TIP: Harry Mulisch: De 
aanslag 

Anton is 12. Het is W.O.II. 
Voor zijn deur wordt een lijk 

neergelegd. Wat is er 
gebeurd? 

 TIP: Willem Elsschot: Kaas 
Een man weet niet wat hij 
moet met zijn leven. Dan 

gaat hij kaas verkopen. Hij 
koopt ontzettend veel kaas 

in. En dan? 

     

TIP: Hugo Claus: De metsiers 
Een krankzinnige, armoedige 
en incestueuze familie. Het 
lijkt wel een soap. Het kan 
alleen maar misgaan.  

 TIP: Willem Frederik 
Hermans: Nooit meer slapen 

Een geoloog gaat op 
expeditie naar Noorwegen. 

Is er een geheim? Niet 
iedereen komt levend terug. 

 TIP: A.F.Th. van der Heijden: 
Het leven uit een dag 

Stel, je leven duurt maar één 
dag. Je mag alles maar één 

keer meemaken. En de liefde 
dan? 

     

TIP: Gerbrand Bakker: Boven 
is het stil 

Een man legt zijn vader 
boven in een bed. Dan heeft 
hij plots weer contact met 

een vrouw uit het verleden. 

 TIP: Hanna Bervoets: Alles 
wat er was 

Acht mensen zitten in een 
schoolgebouw voor een tv-
programma. Plots klinkt er 
een knal. Dan is alles zwart. 

 TIP: Thomas Blondeau: 
Donderhart 

Een Nederlandse journalist is 
in Londen als er (metro-) 
aanslagen zijn. Maar hij is 

net te laat voor het nieuws.  

     
     



 


