
BEOORDELINGSFORMULIER BOEKVERSLAG 
 
Naam:  
Klas:  
Boek: 
Datum: 
Cijfer:  √ 
 
Pagina met algemene 
gegevens 
Max 10 pnt 

Gegevens compleet en goed ingedeeld 10 
Gegevens niet compleet en/of onduidelijk 
opgeschreven 

1-9 

Plaats en tijd 
 
 
Max 10 pnt 

Goede, uitgebreide beschrijving van plaats en tijd 
met duidelijke voorbeelden uit het boek. 

10 

Goede beschrijving van plaats en tijd, niet heel 
uitgebreid 

1-9 

Personen 
 
 
 
 
Max 10 pnt 

Uitgebreide beschrijving van de hoofdpersonen en 
hun relaties met de belangrijkste andere 
personages. 

10 

Algemene beschrijving van de personages, een 
paar details, beperkte informatie over de relatie 
met andere personages 

5-9 

Zeer korte beschrijving van de personages 1-5 
Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
Max 20 pnt 

Alle belangrijke gebeurtenissen worden duidelijk 
verteld, het is goed te begrijpen. Belangrijke 
details worden beschreven, onbelangrijke details 
worden weggelaten. De lezer krijgt een goede 
indruk over waar het verhaal over gaat. 

10 

De grote lijnen zijn duidelijk. Soms staan er 
stukjes in die eigenlijk niet zo belangrijk zijn, soms 
missen er stukken die wel belangrijk zijn. 

5-9 

Het verhaal is kort, het is niet altijd duidelijk hoe 
het nu in elkaar zit. 

1-5 

Titelverklaring  
 
 
 
Max 10 pnt 

De titel is goed uitgelegd. Als er een dubbele 
betekenis is voor de titel, dan heb je die gevonden 
en ook uitgelegd. 

10 

De titelverklaring is goed, maar je hebt de dubbele 
betekenis (als die er is) niet gevonden 

1-9 

Eigen mening en 
beoordeling 
 
 
 
 
 

Max 10 pnt 

Je geeft duidelijk je eigen mening over het boek. 
Je spreekt daarbij over verschillende dingen 
zoals: taalgebruik, spanning, humor etc. Je geeft 
er voorbeelden uit het boek bij. 

10 

Je geeft je eigen mening over het boek en vertelt 
waarom je dat vindt. Je geeft geen voorbeelden 
uit het boek. 

5-9 

Je zegt wat je van het boek vindt, maar legt niet 
verder uit waarom je dat vindt. 

1-5 

Verwerkingsopdracht 
Max 10 pnt 

In je verwerkingsopdracht laat je zien dat je heel 
goed hebt nagedacht over het boek. Je hebt je 
fantasie gebruikt en je ingeleefd. Dat kan ik zien 
aan wat je schrijft of aan de plaatjes die je 
gezocht/gemaakt hebt. De opdracht is uitgebreid 
gedaan en ziet er netjes uit. 

10 

Je hebt de verwerkingsopdracht goed gedaan. 
Wat je geschreven hebt, is wat kort en de plaatjes 
die je gezocht/gemaakt hebt, kunnen nog wat 
specialer. Je kunt er een volgende keer dieper op 
in gaan en er wat meer werk van maken. 

5-9 



Je hebt de verwerkingsopdracht wel gedaan, 
maar het is erg kort en het ziet er niet uit alsof je 
er lang over nagedacht hebt.  

1-5 

Spelling en stijl 

 
 
 
 
 
 
 
Max 10 pnt 

Je spelling is over het algemeen goed. Je 
maakt mooie zinnen waarin je veel 
verschillende woorden gebruikt, niet steeds 
dezelfde.  

10 

Er zijn wel wat spellingsfouten. Je zinnen zijn 
over het algemeen niet ingewikkeld maar wel 
goed.  

5-9 

Je maakt veel fouten met de spelling en/of de 
grammatica. De zinnen kloppen af en toe niet 
of zijn soms moeilijk te begrijpen. 

1-5 

Lay-out  
(= hoe ziet je werkstuk eruit? 
Plaatjes, lettertype, indeling, 
verzorging enz.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max 10pnt 

Je boekverslag ziet er verzorgd uit: je hebt 
een mooie, consequente indeling gemaakt 
met een goed gekozen lettertype en goede 
kopjes en alinea’s. Je hebt plaatjes en 
misschien nog andere extra’s erbij getekend 
of erin gezet met de computer. Je hebt je 
werkstuk in een mapje gedaan. 

10 

Je hebt een duidelijke indeling gemaakt. Je 
werkstuk ziet er tamelijk netjes uit, je hebt niet 
veel extra’s toegevoegd. Je werkstuk zit aan 
elkaar of in een mapje. 

5-9 

De indeling is redelijk duidelijk, maar soms 
ontbreken er stukjes of is het niet logisch 
achter elkaar gezet. Het maakt een beetje 
een rommelige indruk. Je hebt nauwelijks 
extra versiering of informatie erbij gedaan. Je 
werkstuk is niet aan elkaar gehecht. 

1-5 

Extra opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

maximaal aantal punten: 100 

 
behaalde punten:   
 
 


