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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

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.

Neef Klem doet mee aan de jaarlijkse kookwedstrijd van Muizeneiland. En wie mag 
zijn voorproever, eh … keukenhulp zijn? Juist, Geronimo Stilton! De ene na de andere 
muizenissig vieze smurrie krijgt Geronimo voorgeschoteld en hij wordt hard aan het 
werk gezet. Klem zeult tijdens de wedstrijd een geheimzinnige kist rond waar niemand 
aan mag komen. Dan weet Geronimo het zeker: Klem voert iets in zijn schild … Maar 
wat? 

Tip 1
Geronimo is neef Klems voorproe… eh … keukenhulp tijdens de kookwedstrijd op Muizeneiland. 
Dat betekent dat Geronimo het eten moet voorproeven, serveren en alle vieze borden weer moet 
afwassen. Kun jij de klas vertellen wie wat allemaal doet in de keuken van een toprestaurant? En 
weet jij wat de rol van de meesterchef (of topkok) is? 
Vertel ook nog iets over het voorproeven. Dat komt al voor sinds de oudheid. 
Vertel de klas waarom dat vroeger (en soms nu nog!) gedaan werd.

Tip 2
Klem heeft een speciale topkok-camper laten bouwen dat 
bomvol met het beste keukengereedschap zit! Welke 
voorwerpen vind je zoal in een toprestaurant? Zoek 
plaatjes op van hoe een keuken van een topkok eruit ziet, 
print ze uit en laat ze zien aan de klas. Is het er vies en 
rommelig of juist niet?
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Veel plezier en
gi-ga-succes!
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Tip 3
Uiteindelijk zijn zelfs Geronimo’s eigen kookkunsten 
nodig om de boel te redden! Geronimo maakt zijn bekende 
toppizza met alleen maar biologische producten. Weet jij wat “biologisch” 
betekent? Waar komen de producten vandaan en waar kun je ze kopen? Zijn ze 
duurder dan andere producten uit de supermarkt? Vertel aan de klas wat je 
erover weet en of je denkt dat deze producten gezonder voor je zijn of niet. 

Tip 4
Om de klas wat meer te betrekken bij je 
spreekbeurt, kun je hen nog vragen of zij 
wel eens aan een wedstrijd hebben mee 
gedaan? Zo ja, aan welke en hebben ze 
gewonnen? 

Tip 5
Achter in het boek staan allerlei 
heerlijke recepten van tante Lilly. 
Weet jij wat er allemaal in een 
recept staat? Kopieer er een aantal 
en deel ze uit. Denk aan voor-, 
hoofd- of nagerechten, of 
recepten van taarten, cupcakes 
of bonbons! Kies recepten uit 
verschillende boeken: zoals van 
een bekende topkok als Jamie Oliver of 
van een onbekendere kok. Zo laat je zien dat er heel veel verschillende 
soorten recepten (en kookboeken) bestaan!
En heb je een lievelingsrecept? Vertel waarom je juist dat gerecht zo lekker vindt. 
Extra tip: maak het recept thuis en neem het mee naar school. Dan kun je je klasgenoten 
laten proeven! 
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