
SELSEVALUAASJE | MUNLINGE BOEKBESPREK Hoe haw ik it dien? 

Namme: Datum: 
  
 

Titel fan it boek: 
 
Skriuwer fan it boek: 

Taal dêr’t ik it boekbesprek yn jûn haw: 
 
 

 

 

SJENRE-SKAAIMERKEN - Wie myn boekbesprek in echt boekbesprek?  

 

1 Ik haw de titel, de skriuwer en 
de yllustrator fan it boek net 
neamd. 

 Ik haw de titel, de skriuwer en 
de yllustrator fan it boek 

dúdlik neamd. 

2 Ik haw net ferteld wêr it 
ferhaal oer giet. 

 Ik haw dúdlik ferteld wêr it 
ferhaal oer giet (sûnder de 

ein te ferklappen). 

3 Ik haw it boek en/of de 
yllustraasjes net sjen litten. 
 

 Ik haw it boek en/of de 
yllustraasjes dúdlik sjen litten. 

4 Ik haw net ferteld oft de oare 
bern it boek wol of net lêze 
moatte. 

 Ik haw dúdlik ferteld oft de 
oare bern it boek wol of net 

lêze moatte. 

5 Ik haw net útlein wêrom de 
oare bern it boek wol of net 
lêze moatte. 

 Ik haw dúdlik útlein wêrom 
de oare bern it boek wol of 

net lêze moatte. 
 

6 Ik haw net foarlêzen út it 
boek. 

 Ik haw in stikje foarlêzen en 
útlein wêrom ik dat stikje 

keazen haw. 

 

TAALGEBRUK en KONTAKT - Paste myn taalgebrûk by in boekbesprek? 

 

1 Ik seach myn publyk hielendal 
net oan. 

 Ik makke faak en echt 
eachkontakt mei myn publyk. 

2 Myn lichemshâlding wie net 
aktyf en net op myn publyk 
rjochte. 

 Myn lichemshâlding is aktyf 
en op myn publyk rjochte. 
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3 Ik prate net dúdlik en sêft.  Ik prate lûd en dúdlik. 

4 Myn toan wie hieltyd itselde.  Myn toan wie libben. 

5 Ik liet in protte stiltes falle 
ûnder myn boekbesprek. 
 

 Ik prate maklik troch ûnder 
myn boekbesprek. 

6 Ik haw wurden en sinnen 
brûkt dy’t myn publyk net 
begriep. 

 Ik haw wurden en sinnen 
brûkt dy’t myn publyk goed 

begrypt. 

7 Ik kaam net goed út myn 
wurden en makke in protte 
taalflaters. 

 Ik kaam goed út myn wurden 
en makke net folle taalflaters. 

 

 

 
In sterk punt fan myn boekbesprek is:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
As ik wer in boekbesprek hâld, dan sil ik better op dizze sjenre-skaaimerken 
lette:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
As ik wer in mûnlinge presintaasje jou, dan sil ik yn myn taalgebrûk better lette op:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 


