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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Geronimo Stilton

Geronimo werd geboren in 

Rokford (Muizeneiland). 

Hij is afgestudeerd in de 

Geschiedenis van de 

Rattentaal en de Filosofie van 

de Snorhaar. Geronimo is 

uitgever van  

De Wakkere Muis, de meest 

gelezen krant van wakker  

Muizeneiland. 

Samen met zijn familie be-

leeft hij vele avonturen waar 

hij spannende boeken over 

schrijft, zoals de Fantasia 

cyclus en Reis door de tijd. 

Hij heeft al verschillende  

prijzen gewonnen en zijn 

boeken worden in heel veel 

talen uitgegeven!

www.dewakkeremuis.nl

Lieve knaagdiervrienden, als 

jullie bang uitgevallen muizen, 

eh mensen, zijn, sla dan dit 

boek maar snel weer dicht. 

Als jullie wel tegen een stoot-

je kunnen en gek zijn op een 

beetje spanning (je kent die 

avonturen wel waarbij je je 

adem inhoudt) lees dan maar 

verder! Dan is dit boek echt 

iets voor jullie!

Ik heb al een hele serie boe-

ken uitgegeven die allemaal 

muizenissig goed verkocht 

zijn! Maar dit boek, dat jullie 

nu openslaan (weet je echt 

zeker dat je dit boek wilt le-

zen?) is een heel speciaal boek, 

voor Stoere Knagers, omdat 

het gaat over de Grote Oor-

log, over de Slag bij Rokford, 

De grote invasie van de Pira-

tenkatten.

Als je het nog steeds durft… 

veel leesplezier!

ISBN 978-90-8592-087-8
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Op een zonnige 

dag, als ik nietsvermoedend loop 

te dromen over Patty Spring, gebeurt er 

iets verschrikkelijks: “KATTEN IN ZICHT!!!”

En inderdaad, aan de horizon doemt een 

Gi-Ga-GantiSche vloot op. Tot de tanden gewapende 

Piratenkatten stomen op naar de haven van  

Rokford. 

Met muis en macht probeer ik de verdediging van 

Rokford op poten te krijgen. Veel dappere knagers 

verenigen zich in de K.T.K. (Knagers Tegen 

Katten) en strijden om ons geliefde eiland 

uit de klauwen van de Piratenkatten 

te houden...

  Alarm!

Katten in zicht
!!!
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Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van De grote invasie van Rokford

Leuk dat je juist dit boek gekozen hebt om er eerst zelf iets meer 
over te weten te komen en het daarna aan anderen te vertellen, in 
een spreekbeurt of werkstuk. 

Op een zonnige dag gebeurt er iets verschrikkelijks op Muizeneiland: “KATTEN IN 
ZICHT!!!” schalt het door de straten van Rokford. Aan de horizon doemt een gi-ga-gan-

tische vloot op. Tot de tanden gewapende piratenkatten stomen op 
naar de haven van Rokford. Keizer Kattenklauw III is van plan om te 

doen wat zijn voorouders niet is gelukt: Muizeneiland veroveren. 
Met muis en macht probeert Geronimo de verdediging van 

Rokford op poten te krijgen.

Voorbereiding

•  Probeer in een paar zinnen op te schrijven waar De grote invasie van 
Rokford over gaat. Als je de flaptekst leest, dat is de achterkant van het boek, 
is dat al een goede hulp. De belangrijkste woorden in dit boek zijn: Rokford 
- Muizeneiland - invasie - piratenkatten - Keizer Kattenklauw III - KATTEN IN 
ZICHT! - K.T.K. (Knagers Tegen Katten) - verdedigen - spion - vlooien. 

•  Zoek de woorden op die je niet kent. Er staan best veel moeilijke woorden 
in dit boek. Maak hiervan een lijstje voor in je werkstuk. 

•  De titel van het boek geeft al aan dat het boek spannend en avontuurlijk is. Wat 
maakt het boek zo avontuurlijk? Zoek een paar voorbeelden van dingen die zorgen 
voor spanning, bijvoorbeeld: de black-out op het stadhuis, het afgaan van het 
alarm, de aanvallen van de katten en de bevrijding van Patty.

•  Wat vind jij de grappigste momenten in het boek? Zoek een paar 
voorbeelden. Denk aan het onhandige gedrag van Geronimo tijdens 
zijn avondje uit met Patty, het verhoor van oma Hortensia en de 
vraatzucht van Keizer Kattenklauw III.

De grote invasie van Rokford
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Raamwerk voor je spreekbeurt of werkstuk  
Introductie

•  Stel de hoofdpersonen (personages) uit het boek netjes voor en vertel 
in het kort waar het boek over gaat, niet langer dan een A4-tje. 

•  Zoek stukjes uit het boek die geschikt zijn om voor te lezen of te “citeren”. 
Deze stukjes maken je verhaal veel spannender en levendiger. Het is echt 
een kunst om goede fragmenten te zoeken, die de anderen nieuwsgierig 
maken naar meer. 
Bijvoorbeeld:

pagina 60 t/m 64: “Toen de school uitging … opnieuw en opnieuw …” 
Over het moment dat het alarm afgaat.
pagina 123 t/m 124: “De volgende dag … akelig voorgevoel.” Over het 

samenstellen van een team dat de pakhuizen gaat verdedigen.
pagina 155 t/m 157: “We zagen licht … en daar stond …” Over het 
ontmaskeren van de verrader.

Interactie 

Sommige kinderen die naar jou luisteren, willen graag ook iets vertellen. Zorg voor een paar punten 
waarover je met de klas in gesprek kunt gaan.
•  Misschien weet iemand iets over morsecodes.
•  Wat weet de klas over piraten en bestaan ze nog steeds?
•  Vraag iemand anders een stukje voor te lezen dat jij van tevoren hebt gekozen. 
•  Vraag wie het boek ook heeft gelezen en laat die dan zijn of haar mening geven.
•  Piratenschepen maken gebruik van een kompas om te bepalen welke richting ze op moeten varen. 

Het is leuk om er een mee te nemen. Vraag of iemand uit de klas weet hoe een kompas werkt. 
Zoek dat zelf vooraf al uit voor het geval niemand dat weet.

Afsluiting 

Het is leuk om een spreekbeurt met een opdracht voor je klasgenoten af te sluiten. 
Laat bijvoorbeeld de afbeelding van de morsecodes uit Het dagboek van Oscar Tortuga zien, of 
maak voor iedereen een kopie, en maak het klaslokaal zo donker mogelijk. Verzin (van tevoren) een 
boodschap die je met behulp van een zaklamp in morsecode uitzendt en laat de klas dit oplossen.
Voor een werkstuk is het leuk als je het in de vorm van een scheepsjournaal maakt. Gebruik veel 
plaatjes en wissel die af met korte teksten. Het dagboek van Oscar Tortuga kan je als 
voorbeeld gebruiken.

Meer tips

Maak een tentoonstelling van andere Geronimo Stilton boeken, 
of van andere boeken of films over piraten. 
Op www.kennisnet.nl vind je ook tips voor het maken van 
spreekbeurten en werkstukken.
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Veel plezier en
gi-ga-succes!

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van De grote invasie van Rokford


