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A.  Vragen voordat je ‘Dievenschool’ gaat lezen.

1. Kijk naar de plaatjes in het boek. Wat voor soort boek is dit, denk je?

£ spannend
£ eng

2. Lees de achterkant van het boek. Dan weet je vast een beetje waar het over gaat. 
 Wie zijn de hoofdpersonen van dit verhaal?

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

B. Als je bladzijde 17 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1. Rolfs vader pakt een tas in voor Rolf. Wat moet er allemaal in die tas zitten? 
 Dus: wat heb je nodig op een dievenschool?

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

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

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

2. Stel: jij moet opeens naar een nieuwe school. Wat vind je daarvan?

£ Leuk, een nieuw avontuur.
£ Spannend, maar ook wel leuk.
£ Heel erg. Ik ga echt niet! 

Lees nu weer verder in het boek.

Leerdoel: boekoriëntatie en inzicht in eigen leesbeleving
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.

£ grappig
£ echt gebeurd

£ Iets anders: …………………………………....……

…………………….……………....………………..……………
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Rolf komt uit een familie vol dieven.
Zijn opa, zijn vader …
Rolf moet ook een dief worden. 
Daarom stuurt zijn vader hem naar de dievenschool.
Het leven op school is geen pretje.
Maar gelukkig leert hij Gitte kennen.
Ze wordt zijn beste vriendin.
Dan ontdekken Rolf en Gitte iets.
Iets wat ze maar beter geheim kunnen houden …

Lees en beleef             !
Een stoer en spannend verhaal op AVI M4.
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C. Je hebt ‘Dievenschool’ nu uit. Maak de vragen.

1. Hoe voelde Rolf zich, toen hij net aankwam op de dievenschool? Wat denk je?

£ Verdrietig, omdat hij afscheid van zijn vader moet nemen.
£ Bang, omdat hij niemand kent op die school.
£ Boos, omdat hij geen dief wil worden.

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

2. Rolf en Gitte moeten naar de dievenschool. Maar ze willen geheim agent worden. 
 Naar wat voor soort school zou jij wel willen? Waarom?

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

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

3. Wat vond je van het verhaal? En van de plaatjes? Kleur de sterren. 
 1 ster is niet zo goed. 5 sterren is heel goed. 

 Verhaal:   ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Plaatjes:   ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

4.  Wie zou jij willen zijn in dit verhaal? Waarom?

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

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

5.  Wie moet dit boek ook écht lezen?

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

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


