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Suus redt
de zielige hond!

Leerdoel: vergroten van leesmotivatie en inzicht in eigen
leesbeleving
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.

Mariken Jongman
Uitgeverij Zwijsen
Serie Supermeiden

A. Vragen voordat je ‘Suus redt de zielige hond!’ gaat lezen.
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Hoe leuk denk jij dat dit boek is? Geef een cijfer van 1 tot 10. Een 10 is superleuk! Zet er een rondje om.
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Lees de achterkant van het boek. Daar staan twee vragen:
Van wie is die hond?

En van wie is die geheimzinnige brief?

Die vragen worden in het boek beantwoord. Naar welk antwoord ben je het meest benieuwd?
Zet een kring om die vraag.

B. Als je bladzijde 16 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vraag.
1.

Waarom heet dit hoofdstuk ‘Zwerfgans’?

£
£
£

Er zwerft een gans bij het Bosmeer.
Er was een melding over een zwerfhond. Maar er is alleen een gans te zien. Suus maakt dan een grapje.
Ze zegt: ‘Misschien is het een zwerfgans.’
Zwervers voeren de ganzen bij het Bosmeer.

2.

Suus vindt olifanten de mooiste dieren die er zijn. Wat is jouw lievelingsdier?
………………………………………………………………………………...............................................................................................

Lees nu weer verder in het boek.

1

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017

WWW.LANDVANLEZEN.NL

C. Je hebt ‘Suus redt de zielige hond!’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Kijk nog eens welk cijfer je bij A1 gegeven had. Welk cijfer geef je nu? Is het hoger of lager? Waarom?
………………………………………………………………………………...............................................................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

2.

Weet je nu het antwoord op de vragen van de achterkant?
Van wie is die hond? ……………….....………………………………….....................................................................................
En van wie is die geheimzinnige brief?……………….....…………………………………..........................................................
brief?……………….....…………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………...............................................................................................

3.

Is de zielige hond echt zielig?

£
£
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Ja, want hij heeft veel klitten.

4.

Welke woorden passen bij dit boek? Zet er een rondje om.

Ja, want zijn baas is een dierenbeul.
Een beetje, want hij was verdwaald.
Nee, want hij heeft een baasje dat van hem houdt.

spannend

grappig

makkelijk
5.

leuk
eng

moeilijk
zielig

saai

vrolijk

Kijk nog eens naar Wie is wie? Daar staan drie beroepen: brandweervrouw, dierenarts en agent.
Wat wil jij later worden?
………………………………………………………………………………...............................................................................................
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