
Werkblad
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 ‘Betrapt’ gaat lezen.

1.  Kijk naar de voorkant van dit boek en lees de achterkant. Welke woorden passen bij dit boek, denk jij? 
 Zet er een rondje om of geef zelf een antwoord.

 serieus           grappig           echt gebeurd           fantasie           vriendschap           school           familie

        spannend           vroeger           nu           

2.  Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een antwoord geven.

 De voorkant ziet er mooi uit.
 Ik heb al eerder een boek gelezen van de schrijfster Caja Cazemier.
 De tekst op de achterkant maakt me nieuwsgierig.

 Iets anders:

B.   Als je bladzijde 41 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Ze hebben weinig geld bij Mees thuis. Waarom wil Mees niet dat iemand dat weet, denk jij?

2.  Hoe vind jij het verhaal tot hier? Je mag meer hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven.

 spannend
 saai

3.  Als Bram en Sander spuitbussen met verf stelen, is er een stemmetje in Mees dat zegt dat stelen niet mag.  
 Toch zegt hij er niets van. Wat zou jij doen als jij Mees was?
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C. Lees ‘Betrapt’ uit. Maak de vragen.

1. Hoe liep het verhaal af? Je mag meer hokjes aankruisen.
 Het liep precies zo af als ik had verwacht.

  Het liep heel anders af dan ik had verwacht.
  Ik vond het een mooi einde.
  Ik vond het geen mooi einde.

2.   Als Mees aan zijn moeder vertelt wat hij heeft gedaan, is zijn moeder niet boos op hem. Waarom is ze 
niet boos, denk jij?

3.  In het boek staan allerlei weetjes. Wat vond jij van deze weetjes?

 Ik wist eigenlijk alles al.
 Ik vond ze interessant.
 Ik vond ze saai.
 Ik wist het meeste niet. Nu weet ik veel meer.

4.   Wat vind jij ervan dat sommige gezinnen naar de Voedselbank gaan, omdat er geen geld is voor 
boodschappen?

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