
YA Book Club tips

LET'S GO! 
MAAR UH... HOE BEGIN JE NU
EIGENLIJK EEN YA BOOK CLUB? 

Deel www.bibliotheekwb.nl/
ya-bookclub met je vrienden
Maak je er een mooie
uitnodiging van?

1 Mail Monique en Brenda
(m.nefs@bibliotheekwb.nl en
b.vangerven@bibliotheekwb.nl)
even om je aan te melden,
omdat...

2
… je een leuke goodiebag mag
ophalen (met hierin o.a. jouw 
gratis biebpas!) in één van onze
vestigingen.

3 Kies samen een YA-boek uit! 
Check de YA Book Club pagina
op de website voor boeken, 
e-books en luisterboeken.

4
Reserveer het boek met jullie 
YA-pas uit de goodiebag. 
Check ook of er voldoende
exemplaren zijn. Zo niet, laat het
Monique en Brenda weten. 

5 Haal die agenda's maar
tevoorschijn en pick a date!
Komen jullie online of offline 
bij elkaar?6

Haal je boeken op en begin met
lezen, lezen en nog eens lezen...
Maar no pressure, hè? Je hebt
tenslotte 4 weken om je boek uit
te lezen! 

7
D-day! Komt jullie book club
online bij elkaar? Deel van
tevoren even de link via bijv.
Teams of Zoom! Komen jullie
offline bij elkaar? Breng allemaal
iets lekkers mee!

8

Let's talk! Wacht even, niet allemaal tegelijk! Mocht het iets te chaotisch worden,
wijs dan een discussieleider aan. Diegene is dan even de baas (kijk maar uit!) en
leidt het gesprek. Krijgen jullie ineens last van Die Ongemakkelijke Stilte? Check dan
de vragen op de volgende pagina!
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Wat vond je van het boek? Welk cijfer geef je het? 

Welk personage spreekt je het meeste aan en waarom? 

Wat vind je van de opbouw van het verhaal? Is het plot boeiend
genoeg?
 

Wat vind je van de titel van het boek? Past deze bij het verhaal? 

Heeft de auteur jou weten te raken met dit boek? Waarom wel of
niet? 

Wat vond je van het einde van het verhaal?  

Welke verwachtingen had je vooraf en zijn die wel of niet
uitgekomen? 

Wat zou je de volgende keer willen lezen? 

YA BOOK CLUB
VOORBEELDVRAGEN
Om het gesprek op gang te houden
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