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A.  Vragen voordat je ‘Het geroofde schilderij’ gaat lezen.

1. Kijk naar de voorkant en lees de flaptekst. Wat voor soort boek is dit, denk je? Kruis aan.

2. Hoe leuk denk je dat dit boek is? Omcirkel het cijfer.
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B. Als je bladzijde 26 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.  

3.  Weet jij wat deze woorden betekenen? Trek lijnen.

4. Wat vind je tot nu toe van het verhaal? Kruis aan.

£ Leuk, ik ben benieuwd hoe het verdergaat.
£ Lastig, want er staan veel moeilijke woorden in. 
£ Saai. Wanneer gebeurt er iets spannends?
£ Spannend. Wat zou er in het museum te zien zijn?

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: kennis van boekgenres en taalvaardigheid
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 nadenken over een boek en je kunt 
er met je juf of meester over praten.
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£ historisch verhaal
£ waargebeurd verhaal
£ detective
£ sprookje

£ griezelverhaal
£ verhaal met humor
£ dierenverhaal
£ schoolverhaal

manoeuvreren  ●
externe adviseur  ●

pittoresk  ●
actueel  ●

zich vervoegen  ●
wethouder  ●

●  iets wat nu gebeurt
●  schilderachtig
●  iemand die een stad bestuurt
●  iemand van buitenaf die advies geeft
●  zich wenden tot
●  voorzichtig ergens langs bewegen
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C. Je hebt ‘Het geroofde schilderij’ nu uit. Maak de vragen.

5.  Het museum uit het verhaal heet: Museum tot Nut van het Algemeen. Dat is niet zo’n leuke naam. 
Hoe zou jij het museum noemen?

 ...............................................................................................................................................................................

6. Wat zou jij interessant vinden om in het museum te zien? 

 ...............................................................................................................................................................................

7.  Wat past bij Jonathan? Zet daar een cirkel omheen. Wat past bij Yetta? Zet daar een kruisje bij.

 verlegen          aardig           druk           rustig          slim          

 stevig          mooi          bazig          stoer          sportief

8.  Wie is jouw favoriete personage? Kruis aan en schrijf op waarom.

£ Jonathan
£ Julian
£ Yetta
£ De vader van Jonathan
£ Meneer Kees Verwaay
£ Juf Annemieke
£ Wethouder Mooij
£ De adviseur van wethouder Mooij
£ Sik
£ Tattoo

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

9.  In het boek komen meerdere krantenberichten voor. Stel, je schrijft een artikel over dit boek. 
 Welke kop zou erboven staan?

 ...............................................................................................................................................................................


