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A. Vragen voordat je ‘Het geheim van Guus’ gaat lezen.

1.  Op de voorkant staat een jongen met een voetbal en een sporttas. De titel is Het geheim van Guus.  
Waar denk jij dat dit boek over gaat? Je mag meer antwoorden aankruisen.

£ Over de geheime club van Guus.
£ Over Guus en zijn vrienden.
£ Over Guus en zijn voetbalclub.

2. Dit boek is een samenleesboek. Met wie ga jij dit boek samen lezen?

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

3. Welke tekst ga jij lezen?

£ De eenvoudige tekst.

B. Ga het boek lezen. Stop een briefje op pagina 7 en maak de volgende vragen.

1. Guus wil later…..

£ Beroemd worden.
£ Rijk worden.

2. Guus heeft een geluksonderbroek. Brengt deze onderbroek Guus in dit boek echt geluk?

£ Onderbroeken brengen geen geluk.
£ Dit is een heel bijzondere onderbroek, deze brengt echt geluk.
£ Guus raakt deze onderbroek kwijt en gaat verliezen.
£ Guus raakt deze onderbroek kwijt en gaat toch winnen.
£ Een ander kind trekt deze onderbroek aan en dan heeft dat kind geluk.
£ Guus trekt de geluksonderbroek aan, maar heeft toch geen geluk.
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Leerdoelen: inzicht in verhaalelementen, boekoriëntatie 
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 kun je met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Over meisjesvoetbal.
£ Over de geheime truc van Guus.

£ De moeilijke tekst.

£ Gelukkig worden.

£ ………………………………………….
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C. Je hebt ‘Het geheim van Guus’ nu uit. Maak de vragen hieronder.

1. Jij hebt dit boek met een maatje gelezen? Hoe vind je dit?

£ Ik vind het leuk om niet alleen te hoeven lezen.
£ Ik vind het jammer dat ik dit boek niet alleen heb gelezen.
£ Ik vond het moeilijk om mijn tekst te lezen.
£ Ik vond het moeilijk om te wachten met lezen totdat mijn maatje er weer was.

2.  In dit boek worden soms stukjes tijd over geslagen. Op de ene bladzijde ligt Guus nog in bed en  
op de volgende bladzijde loopt hij in de kleedkamer. Vond je dat lastig om te lezen?

£ Ja, want dan denk je dat je op de verkeerde pagina aan het lezen bent.
£ Ja, want je moet telkens nadenken waar Guus nu weer is.
£ Nee, ik vond het wel grappig. Het is net alsof je naar een film kijkt.
£ Nee, ik vond het wel fijn, want dan schiet het verhaal lekker op. 

3. Sport jij ook?       Ja       /      nee

 Schrijf hier op welke sport jij doet of zou willen doen.

 ……………………………………………………………………………………………


