
Werkblad
Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling van leesvoorkeur 
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 broers Grombek’ gaat lezen.

1.   Boven de titel staat ‘Wout en Rik’. Waarom staat dat daar?

 Er zijn meer boeken over Wout en Rik. Dit boek heet ‘De broers Grombek’.
 De broers Grombek heten Wout en Rik.

2.   Wie is de schrijver van dit boek? En wie is de tekenaar?

 Schrijver:

Telenaar:

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

1.  Hoe gaat het verhaal verder, denk jij? 

 Het wordt grappig.
 Het wordt spannend. (Lees gauw verder!)
 Het wordt saai. (Dan kun je ook een ander boek kiezen.)

2. Welke woorden passen bij het verhaal? Zet er een kring om.

 spannend              grappig              eng              ridders              kasteel              fantasie              echt gebeurd

                    zielig              toekomst              gek              geschiedenis              saai              leuk                    zielig              toekomst              gek              geschiedenis              saai              leuk

Lees weer verder in het boek.
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 Er zijn meer boeken over Wout en Rik. Dit boek heet ‘De broers Grombek’.



C. Je hebt ‘De broers Grombek’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

Ridder Rik bang voor spoken

Ridder Wout bang voor bijna alles

Grajes Grombek voor niemand bang

Griebus Grombek bang voor vuur

2. Waar ben je zelf bang voor? 

3. Wil je nog andere boeken lezen van de schrijver Jozua Douglas? Schrijf op waarom wel of niet.

4.  Wat vond je van het verhaal? En van de tekeningen? Geef punten. Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel 
goed. Zet er een rondje om.

 Verhaal:             1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

 Tekeningen:      1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

5. Aan wie zou je dit boek aanraden? 
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bang voor bijna alles


