
1 WWW.LANDVANLEZEN.NL© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018 WWW.LANDVANLEZEN.NL

We gaan naar 
de maan! 
(en veel verder)
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A.  Vragen voordat je ‘We gaan naar de maan!’ gaat lezen.
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B. Als je bladzijde 9 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
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£ Het ziet er grappig uit. Het ziet er grappig uit. Het ziet er grappig uit. Het ziet er grappig uit. Het ziet er grappig uit. Het ziet er grappig uit.
£££ Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto. Dat is zonde van de mooie foto.
££ Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen. Ik zie liever alleen tekeningen.
£££ Ik zie liever alleen foto’s. Ik zie liever alleen foto’s. Ik zie liever alleen foto’s. Ik zie liever alleen foto’s. Ik zie liever alleen foto’s. Ik zie liever alleen foto’s.

Lees nu dit boek.

Leerdoel: kennis van genres en tekstsoorten en ontwikkeling 
van leesvoorkeur
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.En je kunt met je juf of meester praten over het boek.
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C. Je hebt ‘We gaan naar de maan!’ nu uit. Maak de vragen.
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3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.3.  Wat lees je de volgende keer liever? Een informatief boek of een verhaal over de ruimte? Leg je antwoord uit.
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4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 4.  Je mag sterren uitdelen! Hoeveel sterren krijgt dit boek? Kleur geen ster als je het boek helemaal niet leuk 
vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...vond. Kleur 5 sterren als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...
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5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 5.   Achter in het boek staan twee leestips van andere informatieve boeken: ‘Plasticsoep is troep!’ en ‘Sport is 
TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?TOP’. Welk boek wil je het liefst lezen? Waarom?
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