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Piraat Puck 

Janneke SchotveldJanneke SchotveldJanneke Schotveld
Uitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij ZwijsenUitgeverij Zwijsen
Serie SupermeidenSerie SupermeidenSerie SupermeidenSerie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Piraat Puck’ gaat lezen.

1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.1. Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

££ Ik ben fan van Janneke Schotveld. Ik ben fan van Janneke Schotveld. Ik ben fan van Janneke Schotveld. Ik ben fan van Janneke Schotveld. Ik ben fan van Janneke Schotveld.
££ Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden. Ik houd van verhalen over stoere meiden.
££ Het boek ziet er mooi uit. Het boek ziet er mooi uit. Het boek ziet er mooi uit. Het boek ziet er mooi uit. Het boek ziet er mooi uit.

2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.2. Welk woord past het best bij dit boek, denk je? Zet er een streep onder.

leukleuk     ·          ·          ·     spannendspannendspannend     ·          ·     saaisaai     ·          ·          ·     zieligzieligzielig     ·          ·     grappiggrappig     ·          ·     engeng     ·          ·     mooimooimooi

B.  Als je bladzijde 18 gelezen hebt, stop je met lezen. 
Maak dan de volgende vragen. 

1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?1. Zou jij Puck willen zijn?

£££ Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer. Ja, want dan ben ik lekker stoer.
££ Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend. Ja, want die test lijkt me wel spannend.
£££ Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip. Ja, want dan woon ik op een schip.

2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?2. Hoe loopt het af, denk je? Slaagt Puck voor de test?
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 Lees nu weer verder in het boek.

Leerdoel: ontwikkeling leesvoorkeur en inzicht in eigen 
leesbeleving
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 kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je met je juf of meester praten over het boek.En kun je 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

££ Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen. Ik houd van spannende verhalen.
££ Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten. Ik lees graag verhalen over piraten.
££ Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden. Ik lees graag boeken uit de serie Supermeiden.

££ Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten. Nee, want ik houd niet van piraten.
££ Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng. Nee, want die test lijkt me veel te eng.
££ Nee, want ik word snel zeeziek. Nee, want ik word snel zeeziek. Nee, want ik word snel zeeziek. Nee, want ik word snel zeeziek. Nee, want ik word snel zeeziek. Nee, want ik word snel zeeziek.
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C. Je hebt ‘Piraat Puck’ nu uit. Maak de vragen.

1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.1. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

 Raaf  Raaf ●

 Puck  Puck  Puck ●

 Marlijn  Marlijn ●

 Latifa  Latifa  Latifa ●

 Bella  Bella  Bella ●

 Mans  Mans ●

 Kapitein Brulboei  Kapitein Brulboei  Kapitein Brulboei  Kapitein Brulboei  Kapitein Brulboei ●

2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?2. Zou je nog meer boeken over piraten willen lezen?

£ Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan. Ja, maar alleen als die over kinderen gaan.
££ Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten. Ja, maar alleen over meisjespiraten.
££ Ja, maar alleen over Puck. Ja, maar alleen over Puck. Ja, maar alleen over Puck. Ja, maar alleen over Puck. Ja, maar alleen over Puck.

3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 3. In dit boek staat steeds Informatie Van De Piratenbond. Daarna lees je dan het verhaal weer verder. 
 Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan?

££ Leuk. Het is afwisselend. Leuk. Het is afwisselend. Leuk. Het is afwisselend. Leuk. Het is afwisselend. Leuk. Het is afwisselend. Leuk. Het is afwisselend.
£££ De informatie is saai. De informatie is saai. De informatie is saai. De informatie is saai.
£££ Het wisselen is moeilijk. Het wisselen is moeilijk. Het wisselen is moeilijk. Het wisselen is moeilijk. Het wisselen is moeilijk.

4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 4. Wat vond je het spannendst in dit boek? Waarom? 
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5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.5. Welk cijfer geef je dit boek? Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een cirkel om het cijfer.
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●  Mooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereldMooiste en snelste piratenschip van de wereld

●  Bakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereldBakt de lekkerste koekjes van de wereld

●  Kapitein van de MarlijnKapitein van de MarlijnKapitein van de MarlijnKapitein van de MarlijnKapitein van de Marlijn

●  Haat piratenHaat piratenHaat piratenHaat piraten

●  Redder in noodRedder in noodRedder in noodRedder in nood

●  Stoer meisjeStoer meisjeStoer meisje

●  Schrobt het dek van het schipSchrobt het dek van het schipSchrobt het dek van het schipSchrobt het dek van het schipSchrobt het dek van het schipSchrobt het dek van het schip

£££ Nee, ik houd niet van piraten. Nee, ik houd niet van piraten. Nee, ik houd niet van piraten. Nee, ik houd niet van piraten. Nee, ik houd niet van piraten. Nee, ik houd niet van piraten.
£££ Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee. Nee, ik houd niet van verhalen over de zee.
££ Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet.

££ De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig. De informatie is niet nodig.
£££ De informatie is handig. De informatie is handig. De informatie is handig. De informatie is handig. De informatie is handig. De informatie is handig.
££ Ik lees liever alleen een verhaal. Ik lees liever alleen een verhaal. Ik lees liever alleen een verhaal. Ik lees liever alleen een verhaal. Ik lees liever alleen een verhaal. Ik lees liever alleen een verhaal.


