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A.  Vragen voordat je ‘Terug naar Dievenschool’ gaat lezen.

1.  Dirk Nielandt is de schrijver van dit boek. Hij doet niets liever dan verhalen verzinnen, vertelt hij op 
bladzijde 58. Verzin jij ook wel eens een verhaal? En schrijf je dat dan ook op?

£ Nee, ik heb nog nooit een verhaal verzonnen.
£ Ja, ik verzin soms een verhaal, maar ik schrijf het niet op.
£ Ja, ik verzin verhalen en ik schrijf ze (soms) ook op.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

2. Blader eens door het boek en bekijk de plaatjes. Wat voor verhaal is het, denk jij, als je de plaatjes ziet?

£ Het is, denk ik, een heel spannend verhaal.
£ Grappig, het wordt lachen!
£ Ik weet het niet. Ik zie dat niet aan de plaatjes.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

3. Waarom lees jij dit boek?

£ Ik heb het uit de bieb. Ik heb zomaar een boek gepakt.

£ Ik kreeg het boek op school. Ik moet het lezen van ....……………………………………….................................................

£ Ik wil dit boek graag lezen omdat ....………………………………………....................................................………….......…….

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

B. Stop na bladzijde 28 met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1.  Kijk naar de REGELS VOOR GOEDE DIEVEN, op bladzijde 11. Wat vind jij? 

£ Een dief die zich aan deze regels houdt, doet eigenlijk niets verkeerd.
£ Het maakt niet uit welke regels er zijn, want een dief zijn is nooit goed.
£ Een dief die deze regels volgt, is half goed en half slecht.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

Leerdoel: leesoriëntatie, inzicht in eigen leesbeleving, 
woordenschatontwikkeling
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
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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2.  Op Rolfs kin zit geen haar van de baard. Zijn vader zegt van wel. Waarom, denk jij? 

£ Omdat Rolf dan vast niet durft te zeggen dat hij het niet gedaan heeft.
£ Omdat Rolf denkt dat de haar er misschien echt zit. Hij zal schrikken. Zo verraadt hij zichzelf.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......………………………………………....................................................………….......……

Lees nu weer verder in het boek. 

C. Je hebt ‘Terug naar Dievenschool’ nu uit. Maak de vragen.

1.  De vader van Saar heeft het grootste juweel van de wereld gestolen: de Blauwe Maan. Wat is een juweel? 
Er kunnen meer antwoorden goed zijn.

£ Een juweel is een planeet, net als de maan, maar dan blauw.
£ Een juweel is een bijzondere steen die erg veel waard is.
£ Een juweel is een ander woord voor sieraad. 

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

2.  Een paar keer is Rolf zijn vader te slim af. Hoe lukt hem dat vooral?

£ Dat lukt doordat Rolfs vader niet altijd goed oplet.
£ Dat is puur toeval, want Rolf is niet zo slim als zijn vader.
£ Dat lukt door zijn geheime tas met verkleedspullen. Zo kan Rolf zich goed vermommen.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

3.  Rolf krijgt steeds geen straf van zijn vader als hij hem te slim af is. Waarom niet, denk jij?

£ Omdat de vader van Rolf het niet eens in de gaten heeft dat Rolf hem steeds te slim af is.
£ Omdat zijn vader stiekem ook een beetje trots is op de slimme streken van zijn zoon.

£ Iets anders: …………………………………....………………………………………....................................................………….......……

4. Wat past bij wie? Let op: soms past een woord bij meer namen.

 geheim agent     ▪     eerlijk     ▪     vader     ▪     verraden     ▪     nieuwe baas     ▪     iedereen te snel af

                       vriendin     ▪     vermommen     ▪     nieuw     ▪     gemeen     ▪     dapper     ▪     slim

 Gitte…………………………………....………………………………………....................................................………….....................…

Rolf..…………………………………....………………………………………....................................................………….....................…

Saar.…………………………………....………………………………………....................................................………….....................…

De man met het masker ………....………………………….………....................................................………….....................…


