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Piraat Puck 
en de ontvoering 
van Raaf 

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

A. Vragen voordat je ‘Piraat Puck en de ontvoering van Raaf’ gaat lezen.

1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 1.  Dit boek is geschreven door Janneke Schotveld. Heb je al meer boeken van haar gelezen? Schrijf de titels op. 
Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.Je mag ook boeken opschrijven die je nog wil lezen.
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2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.2. Kijk naar de tekening op de voorkant van het boek. Welke woorden passen bij het boek? Zet er een rondje om.
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B. Als je bladzijde 15 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?1. Denk je dat dit een leuk of spannend verhaal wordt?

£££ Ja. Lees dan snel verder. Ja. Lees dan snel verder. Ja. Lees dan snel verder. Ja. Lees dan snel verder. Ja. Lees dan snel verder.
£££ Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag. Ik weet het nog niet. Lees verder en denk dan weer na over de vraag.
£ Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit. Nee. Kies dan een ander boek uit.

2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?2. Wat zou er met Raaf gebeurd zijn?

£ Hij zit ziek in een hoekje. Hij zit ziek in een hoekje. Hij zit ziek in een hoekje. Hij zit ziek in een hoekje. Hij zit ziek in een hoekje. Hij zit ziek in een hoekje.
£££ Hij heeft zich verstopt. Hij heeft zich verstopt. Hij heeft zich verstopt. Hij heeft zich verstopt. Hij heeft zich verstopt. Hij heeft zich verstopt.
££ Hij is weggevlogen. Hij is weggevlogen. Hij is weggevlogen. Hij is weggevlogen. Hij is weggevlogen.
£££ Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant. Hij is ontvoerd. Dat weet ik door de titel en het staat op de achterkant.

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
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C. Je hebt ‘Piraat Puck en de ontvoering van Raaf’ nu uit. Maak de vragen.

1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 1. Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren? 

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

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

2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 2. Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend? 
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3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?3.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?

££ Ik kies weer een boek over Piraat Puck. Ik kies weer een boek over Piraat Puck. Ik kies weer een boek over Piraat Puck. Ik kies weer een boek over Piraat Puck. Ik kies weer een boek over Piraat Puck.
££ Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten.  Ik kies weer een boek over piraten. 
£££ Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld. Ik kies weer een boek van de schrijver Janneke Schotveld.
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