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Flapboek 
Een flapboek is een manier om jouw gelezen boek te presenteren. Een flapboek maak je op 

dik papier en in een flapboek zitten verschillende flapjes met informatie over het boek.  
In dit flapboek vertel jij over jouw gelezen boek hieronder staat precies uitgelegd hoe je dat 

gaat doen.  

 
 

Stap 1: Kies een boek uit wat jouw interesse heeft 

Zorg dat je een boek kiest wat past bij jouw leesniveau. Daarnaast is het heel erg belangrijk 

dat jij dit boek leuk vindt.   

Stap 2: Lees het boek  

Lees het hele boek, misschien lees je het boek wel 2 keer. Je moet goed kunnen vertellen 

waar het boek over gaat.  

Stap 3: Belangrijke informatie beschrijven  

Beschrijf alle onderstaande informatie (stap 4) op een A4. Als je alle informatie verzameld 

hebt, ga je aan de slag met je flapboek.   

Stap 4: Flapboek  

Ga nu alle belangrijke informatie op een creatieve manier verwerken in het flapboek. Zorg 

ervoor dat in 1 oogopslag duidelijk is over welk boek het gaat. Hoe creatief ben jij?  

Wat staat er in ieder geval beschreven in jouw flapboek?  

- Titel van het boek  

- Schrijver van het boek  

   * andere boeken van deze schrijver 

   * vertel iets over de schrijver   

- Illustrator van het boek  

   * wat vind jij van de tekeningen? Hebben de tekeningen iets toegevoegd aan het verhaal?  

   * vertel iets over de illustrator van het boek 

- Hoofdpersonen uit het boek  

   * beschrijving van de hoofdpersoon 

   * welk karakter heeft de hoofdpersoon?  

- Bij personen uit het boek  

   * beschrijving van deze bij personen  

- Wat vind je van het boek?  

- Waarom heb je dit boek gekozen?  

- Waar gaat het boek over? Geef een korte samenvatting 

- Welke situatie is je het meest bijgebleven?  

- Wanneer kon jij je goed inleven in de hoofdpersoon?  

Stap 5: Controleren  

Controleer goed of je flapboek aan alle eisen voldoet, presenteer daarna je flapboek.  

 


