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Juf Nix snoept 
(niet meer)

Jolanda Horsten Jolanda Horsten Jolanda Horsten 
en ivan & iliaen ivan & ilia
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie AVI StripsSerie AVI StripsSerie AVI Strips

A. Vragen voordat je Juf Nix snoept (niet meer) gaat lezen.

1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?1. Juf Nix Snoept (niet meer) is een stripverhaal. Wat vind jij van stripverhalen?

££ Leuk om te lezen. Leuk om te lezen. Leuk om te lezen.
££ Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd:  Moeilijk om te lezen, want ik vergeet altijd: 

££ naar de plaatjes te kijken.    naar de plaatjes te kijken.    naar de plaatjes te kijken.    naar de plaatjes te kijken.    naar de plaatjes te kijken.   
££ de teksten te lezen. de teksten te lezen. de teksten te lezen. de teksten te lezen.

£ Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek. Makkelijker te lezen dan een gewoon boek.
££ Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek. Moeilijker te lezen dan een gewoon boek.

2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.2. Kijk naar de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij dit boek? Zet daar een rondje om.
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B. Als je bladzijde 19 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.  

1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.1. Juf Nix is boos. Als jij juf Nix was, zou jij dan ook boos zijn? Schrijf ook op waarom.

£££ Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………...............................................................................................

£££ Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………...............................................................................................

2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?2. Welke persoon in het boek vind jij het leukst?

£££ Juf Nix      Juf Nix      Juf Nix     ££ Jan      Jan      Jan     ££ Indra      Indra      Indra     ££ Tikkie Tikkie

 Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst? Vertel eens, waarom vind jij die persoon het leukst?   ........................................................................................   ........................................................................................   ........................................................................................   ........................................................................................   ........................................................................................   ........................................................................................

 ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………............................................................................................... ………………………………………………………………………………...............................................................................................

Lees nu weer verder in het boek.

s t r i p
A V I M 5

Juf Nix snoept 
(niet meer)

Jolanda Horsten en ivan & ilia

Juf Nix snoept 

Juf! Kom snel! 
Lot is gevallen.

Hoe kan dat? Lot is weer oké. 
Tijd voor 
taart … Gevallen. 

Jammer hoor, juf. Leerdoel: kennis van boekgenres en tekstsoorten, en 
ontwikkeling leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99Werkblad t.w.v. € 0,99
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C. Je hebt Juf Nix snoept (niet meer) uit. Maak de vragen.

1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?1. Wat vond je van de tekeningen in dit boek?

£ Ze maakten het verhaal leuker om te lezen. Ze maakten het verhaal leuker om te lezen. Ze maakten het verhaal leuker om te lezen. Ze maakten het verhaal leuker om te lezen. Ze maakten het verhaal leuker om te lezen. Ze maakten het verhaal leuker om te lezen.

££ Ze maakten het verhaal beter te begrijpen. Ze maakten het verhaal beter te begrijpen. Ze maakten het verhaal beter te begrijpen. Ze maakten het verhaal beter te begrijpen. Ze maakten het verhaal beter te begrijpen. Ze maakten het verhaal beter te begrijpen.

££ Ze maakten het verhaal grappiger. Ze maakten het verhaal grappiger. Ze maakten het verhaal grappiger. Ze maakten het verhaal grappiger.

££ Ze maakten het verhaal spannender. Ze maakten het verhaal spannender. Ze maakten het verhaal spannender. Ze maakten het verhaal spannender. Ze maakten het verhaal spannender. Ze maakten het verhaal spannender.

££ Ze pasten niet zo goed bij het verhaal. Ze pasten niet zo goed bij het verhaal. Ze pasten niet zo goed bij het verhaal. Ze pasten niet zo goed bij het verhaal. Ze pasten niet zo goed bij het verhaal.

££ Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet. Ik heb niet zo op de tekeningen gelet.

2. Juf Nix snoept (niet meer) was:2. Juf Nix snoept (niet meer) was:2. Juf Nix snoept (niet meer) was:2. Juf Nix snoept (niet meer) was:2. Juf Nix snoept (niet meer) was:2. Juf Nix snoept (niet meer) was:

££ Grappig    Grappig    Grappig    Grappig   £££   Saai   Saai

££ Verdrietig    Verdrietig    Verdrietig   £££   Spannend   Spannend   Spannend

££ Voorspelbaar   Voorspelbaar   Voorspelbaar   Voorspelbaar   Voorspelbaar  £££   Verrassend   Verrassend   Verrassend

£££ Interessant    Interessant    Interessant    Interessant   £££   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................   Iets anders ......................................................................................................

3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?3. Zou je Juf Nix snoept (niet meer) aanbevelen aan een vriend of vriendin?

£££ Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………............................................................................................... Ja, want  ………………………………………………………………...............................................................................................

£££ Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………............................................................................................... Nee, want  ……………………………………………………………...............................................................................................

4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?4. Zou je de volgende keer weer een stripboek gaan lezen?

£££ Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen. Ja, ik vind stripboeken lezen leuker dan andere boeken lezen.

£££ Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk. Ja, ik vond een stripboek lezen erg leuk.

£££ Misschien. Misschien. Misschien.

£££ Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken. Nee, ik vond dit stripboek wel leuk, maar ik lees liever andere boeken.

££ Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk. Nee, ik vind stripboeken niet zo leuk.


