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Anneke Scholtens

Fritzi en Co –
De bedrieger

Leerdoel: inzicht in eigen leesbeleving, woordenschatontwikkeling, leesvoorkeur
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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Z w ij s e n

A. Vragen voordat je ‘De bedrieger’ gaat lezen.
1.

Lees de achterkant van het boek.
Wat voor soort verhaal is dit, denk jij? Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

£
£
£

Spannend
Grappig
Echt gebeurd

2.

Dit boek gaat over een bedrieger. Op bladzijde 59 vertelt de schrijfster Anneke Scholtens dat ze zelf ook is
bedrogen. Kan ze daarom dit verhaal schrijven, denk je?

£
£

Ja, ze kan dit alleen schrijven omdat het echt is gebeurd.
Nee, een schrijver kan een verhaal ook verzinnen.

£
£
£

Griezelig
Treurig
Iets anders: …………………………………....………………..…………...............................................

B. Stop na bladzijde 43 met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1

1.

Fritzi wordt verliefd op een boef. Ze koopt een schilderij van hem. Frieda snapt niks van haar moeder.
Wat zou jij doen?

£
£
£
£
£

Ik zou die man nooit binnenlaten!
Ik zou net als Frieda doen: proberen de bedrieger te ontmaskeren.
Ik zou niet weten wat ik moest doen.
Ik zou meteen de politie bellen.

2.

Hoe vind jij het verhaal tot hier? Je mag om meer antwoorden een rondje zetten.

£
£
£

grappig
spannend

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

£
£

zielig
mooi

£
£

saai
raar

Iets anders: …………………………………....………………..…………………………………………......…....………………..…………...............
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3.

Weet je dat jij in dit verhaal ook wordt bedrogen? Kijk goed naar de voorkant van het boek. Die tekens in de
Japanse winkel zijn natuurlijk Japans. Of … niet? Wat denk jij?

£
£
£

Het zijn Chinese tekens.
De tekens zijn nep, tekenares Heleen Brulot heeft ze zelf verzonnen!
De tekens zijn niet Japans en niet Chinees. Ze komen uit een ander land: ………....………………..………....…………………
…………………....………………..…………............................................................................................................................

Lees nu weer verder in het boek.

C. Je hebt ‘De bedrieger’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Fritzi’s baas vindt dat Fritzi een goede neus heeft. Wat bedoelt hij daarmee?

£
£
£

Hij bedoelt dat Fritzi alle geuren goed ruikt.
Hij bedoelt dat Fritzi een goede speurneus heeft om boeven te vinden.
Hij bedoelt dat Fritzi’s neus mooi is.

2.

Met wie in het verhaal zou jij een dagje willen ruilen?

£
£
£
£

Met Fritzi, want ……....………………..……………………………………………....………………..…………............................................
Met Frieda, want ……....………………..……………………………………………....………………..…………..........................................
Met de bedrieger, want ……....………………..……………………………………………....………….....……..…………...........................
Met iemand anders uit het verhaal: …..........................., want ………....………………..……………………………………………...

……....………………..……………………………………………....………………..…………..............................................................................
3.

Op bladzijde 58 noemt Frieda haar moeder verstrooid. Wat betekent dat, denk jij?

£
£
£
£

Dat Fritzi haar spullen overal laat slingeren.
Dat Fritzi vaak dingen vergeet.
Dat Fritzi suiker naast haar kopje strooit.
Dat de haren van Fritzi wel stro lijken.

4.

Kies je de volgende keer weer een boek van Anneke Scholtens?

£
£
£
£
£

Ja, ik ben al benieuwd naar de andere verhalen van Fritzi en Co!
Nee, ik vind dit verhaal genoeg.
Ik weet het nog niet.
Ik heb alle boeken van Anneke Scholtens al gelezen.
Ik lees liever iets anders dan verhalen: ❍ een boek over mijn huisdier
❍ over iets wat echt is gebeurd
❍ een boek met weetjes

❍
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