Werkblad
Fiona Re

Leerdoel: boekoriëntatie, ontwikkeling leesvoorkeur en
inzicht in eigen leesbeleving
HELD
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 held van FC Doelen’ gaat lezen.
1.

Kijk naar de voorkant van het boek. Wat voor boek is het, denk jij? Zet er een rondje om.
vrolijk

treurig

spannend

saai

grappig

griezelig

echt gebeurd

vroeger

nu

2. Waarom heb je dit boek gekozen?






De voorkant ziet er leuk uit.
Ik heb al eerder een boek gelezen van de schrijfster Fiona Rempt.
De tekst op de achterkant maakt me nieuwsgierig.
Iets anders:

3.

Bekijk de woorden en tekeningen op bladzijde 8 en 9. Waar denk je dat het verhaal over gaat?

B. Als je bladzijde 39 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
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1.

FC Doelen heeft een leus: ‘Samen joelen! Pas op voor FC Doelen’.
Bedenk een nieuwe leus voor FC Doelen of voor jouw eigen sportclub.

2.

Jampie is altijd bang om te missen en dan gebeurt dat ook. Snap jij dat?





Ik snap hem. Ik ben ook vaak bang dat iets mislukt.
Ik snap hem een beetje. Soms weet ik ook niet zeker of ik iets wel kan.
Ik snap hem niet zo goed. Ik denk er niet zo veel over na of ik iets wel kan.

3.

Gaat Jampie mee naar Spanje, denk je? Leg uit waarom wel of niet.
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C. Lees ‘De held van FC Doelen’ uit. Maak de vragen.
1.

Jampie heeft geen doelpunt gemaakt, maar hij is ‘de held van het midden’.
Vind jij dat het plan van Sami heeft gewerkt? Leg uit waarom wel of niet.

2.

Sami is een ster in het doel, Abu heeft een schot als een orkaan en Jampie is grappig, snel en kan heel
goed op zijn handen lopen. Waar ben jij goed in?

3.

In het boek staan weetjes over voetbal. Wat wist jij al over voetbal voordat je dit boek las?





Ik wist eigenlijk alles al.
Ik wist het meeste al, maar er stonden toch nog nieuwe dingen in.
Ik wist niet veel over voetbal. Nu weet ik veel meer.

4. Aan welke twee kinderen uit je klas zou je dit boek aanraden en waarom?
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