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Leerdoel: boekoriëntatie, ontwikkeling leesvoorkeur 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 kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En je kunt met anderen praten over het boek.
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A  Vragen voordat je ‘De geheime klas’ gaat lezen.

1.  Kijk naar de voorkant van het boek en lees de titel.
 Wat voor soort verhaal is dit, denk jij? Zet er een rondje om.

 spannend          treurig          grappig          griezelig          geheimzinnig          echt gebeurd

2.  Ken je al meer boeken van de schrijver Dirk Nielandt?

 Ja, ik heb al vaker boeken van Dirk Nielandt gelezen.
 Ja, ik heb al één keer een boek van Dirk Nielandt gelezen.
 Nee, ik ken geen andere boeken van Dirk Nielandt.

B.   Als je bladzijde 33 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Zou jij geheim agent willen worden?

 Ja, het lijkt me een leuk en spannend beroep.
 Misschien, maar het lijkt me wel een beetje gevaarlijk.
 Nee, ik denk dat ik er niet goed in zou zijn.
 Nee, ik wil namelijk dit beroep kiezen:

2.  Rolf vindt dat juf Spijker zich verdacht gedraagt. Vind jij dat ook? Leg uit waarom wel of niet.

3.  Vind jij het spannend wat er nu gaat gebeuren?

 Ja, ik wil snel verder lezen!
 Nee, ik weet al wat er gaat gebeuren. Dit denk ik:
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C. Lees ‘De geheime klas’ uit. Maak de vragen.

1.  Blader nog eens door het boek. Welk stuk in het boek vond jij het spannendst? Schrijf de bladzijdes op.

2.   Rolf aarzelt of hij Selin zal vertellen dat hij een geheim agent is. 
Als jij Rolf was, had jij je geheim dan aan Selin verteld?

 Ja, want Selin vertelde Rolf ook haar geheim.
 Ja, want Selin is te vertrouwen.
 Nee, want ik weet niet zeker of Selin te vertrouwen is.
 Nee, want Rolf mag niemand zijn geheim vertellen, dus ook Selin niet.

3.  Wie dacht jij dat de spion was? En waarom? Leg uit.

4.  Dit boek is uit. Wat voor boek wil je nu gaan lezen?

 Ik kies weer een boek over een speurder.
 Ik kies weer een spannend boek.
 Ik kies weer een boek van de schrijver Dirk Nielandt.
 Ik kies weer een boek met tekeningen van Johan Klungel.
 Ik kies een heel ander boek, namelijk:


