Werkblad
Werkblad t.w.v. € 0,99

Wat een herrie!

Wat een
kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent.

Alweer een bekeuring.

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en
Hester van de Grift
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Strips

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

strip
AVI E5

A. Vragen voordat je Rafa wil drummen gaat lezen.
1.

Lees jij weleens een stripboek?

£
£

Ja, heel vaak.
Soms.

2.

Bekijk de voorkant van Rafa wil drummen. Blader door het boek en bekijk de plaatjes.
Wat voor soort verhaal denk je dat dit is?

£
£

Een grappig verhaal.
Een spannend verhaal.

£
£

£
£

Bijna nooit.
Ik heb nog nooit een stripboek gelezen.

Een verdrietig verhaal.
Een echt gebeurd verhaal.

B. Als je bladzijde 22 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Hoe laat de tekenaar zien wat voor geluiden er in het verhaal te horen zijn?

£
£
£
£

Er komen geen geluiden voor.
Door woorden te gebruiken als: BOEM, BENG, ZZZ.
In de tekening zie je streepjes, wolkjes en andere dingen waardoor je ziet dat er ergens geluid vandaan komt.
De tekenaar doet niets met geluiden.

2.

Rafa mag nog een keer meedoen aan de voorronde van ‘Het muziektalent van het jaar!’. Denk jij dat hij nu
wel door mag naar de televisieshow? Schrijf ook op waarom je dat denkt.
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

Lees nu weer verder in het boek.
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C. Je hebt Rafa wil drummen uit. Maak de vragen.
1.

Hoe liep het verhaal af?

£
£
£
£
£
£

Het liep precies zo af als ik gedacht had.

2.

Kleur de woorden die bij de tekeningen in het boek horen

Het verhaal liep heel anders af als ik gedacht had.
Ik vond het einde grappiger dan ik dacht dat het zou zijn.
Ik vond het einde erg spannend.
Ik vond het einde heel leuk.
Ik vond het einde niet leuk.

mooi

stom

kinderachtig

grappig

gewoon

spannend

lelijk

saai
apart

3.

Hoe werd het verhaal in dit boek vooral verteld?

£
£
£

Door de plaatjes.

4.

Welk punt geef je dit boek? Zet daar een rondje om.

Door de teksten.
Door de plaatjes en teksten samen.
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