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De ruil van Willem

Marjolein Hof
Uitgeverij Zwijsen
Serie Zoeklicht dyslexie

A.  Vragen voordat je ‘De ruil van Willem ’ gaat lezen.

1.  De ruil van Willem is een strip. Lees je vaker strips?

£ Nee
£ Ja, dan lees ik: 

2.  Lees de achterkant. Willem kan zijn doosje ruilen tegen een fiets. Wat denk jij, zal hij dat doen?

 Ik denk dat Willem wel / niet zijn doosje ruilt voor de fiets.

 Wat zou jij doen?  Ik zou wel / niet ruilen.

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzij 11

1.  Waar zijn Willem en zijn moeder? 
 1. in het bos 2. In de stad 3. Bij oma 4. Op het schoolplein
 
 Dat kan ik zien aan: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Willem krijgt een doosje. Het is klein en er zit iets in. Niemand weet wat er in zit. Kan jij iets bedenken? 
 Teken of schrijf het hier.

Leerdoelen: Vergroten leesmotivatie, boekoriëntatie
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek. 
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt 
uitleggen. Zo leer je over een boek na te denken en kun  
je met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

s t r i p
A V I E 4

Zullen we
ruilen?

De ruil van Willem 
Ckoe

Jouw fiets tegen 
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem 
toch weer ...

£ Een ander boek uit de AVI strip reeks
£ Een strip in een blad
£ Donald Duck
£ Iets anders: ……………………………………………………..
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3.   Lees door tot bladzij 13. Willem ruilt het doosje voor een fiets. Hij ruilt de fiets voor een gitaar. Hij ruilt de 
gitaar voor een boot. Verzin nu zelf:

Hij ruilt de boot voor……………………………………………………………………………………

Hij ruilt ……………………………………………………….…..………..……voor ……………………………………………………………………………………

Hij ruilt ……………………………………………………….……....…………voor ……………………………………………………………………………………

C. Lees het boek nu uit.

1.  Willem ruilt maar door. Hij komt in de krant en op TV. Hij wordt beroemd!
 Wat denk jij, zou dit echt kunnen gebeuren?

 Ik denk dat dit wel / niet echt kan gebeuren, omdat ……………………………………………………........................................

2.  Wat vind jij van de tekeningen in dit boek?

£ De tekeningen zijn grappig
£ Door de tekeningen kan ik goed volgen hoe het verhaal gaat
£ Ik vind de tekeningen een beetje saai

£ Ik vind ………………………………………………….…………………………………………………………………………………….......………………….

3.   Willem verzint heel veel nieuwe ijsjes. Nu is het jouw beurt. Teken het gekste, raarste, vieste, lekkerste ijsje 
dat je kunt bedenken hier:


