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A.  Vragen voordat je het boek gaat lezen

1.  Bekijk de voorkant van het boek en lees de tekst op de achterkant. Hoe spreek jij de titel uit?

£ Hekje groep acht
£ At gr play ep acht
£ Hashtag groep acht

2. Wie zie je op het omslag? ……………....………………………..…………………………………..……………………....…………………........ 

 Wat zijn ze aan het doen, denk je? …………………………………………..………………………………………................……………....

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

B. Lees nu het boek tot en met bladzijde 52. Maak dan de volgende vragen. 

1.  Hoe vind je het samenlezen gaan? 

 Ik vind het leuk/lastig om  ……………....………………………..…………………………………..……………………....…………………........ 

2.  Welk personage vind jij leuk om te spelen? 
 Schrijf de naam op of teken diegene hier:

3.  Wat denk je dat er gaat gebeuren tussen Rosalie, Ernesta en Alessia?

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

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

Lees nu weer verder in het boek.

Leerdoelen: inzicht in eigen leesbeleving en mediawijsheid
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar uit kunt leggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.
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C. Lees nu de rest van het boek.

1. Wat vind je van het verhaal?

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

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

2.  Wat vond je een grappige scène? Je mag je antwoord opschrijven of tekenen.

3. Juf Jasmijn is kritisch over wat de leerlingen allemaal online doen. Ben je het met haar eens? 

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

4.  Noem twee dingen waar je zelf op zou willen letten als je social media gebruikt. 
 Denk eerst na over jouw antwoorden. Daarna kun je ook bladzijde 101 en 102 nog een keer lezen.

 1. ……………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

 2. ……………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......

5.  Als je wilt, kun je zelf ook een #LeukGenoeg-foto posten. 
 Vraag hiervoor wel eerst toestemming aan je meester/juf. 


