
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.

1

A  Vragen voordat je ‘De griezelkist’ 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       grappig       griezelig       treurig       geheimzinnig       echt gebeurd       fantasie

2.   Blader door het boek en bekijk de tekeningen. Wat vind jij van de tekeningen? Je mag meer 
hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven.

 Ik vind de tekeningen mooi.
 Ik vind de tekeningen niet mooi. 
 De tekeningen zien er spannend uit.

B.   Als je bladzijde 52 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Stel: er wordt een vreemde kist bezorgd bij jou thuis. Zou jij stiekem kijken wat erin zit?

 Ja, ik zou er heel nieuwsgierig naar zijn.
 Misschien, ik weet niet of ik het zou durven.
 Nee, ik zou het eng vinden.
 Nee, ik zou niet nieuwsgierig zijn.

2.   Julan gelooft Sabine niet meteen als zij vertelt wat er is gebeurd. Zou jij haar meteen geloven en waarom 
wel of niet? 

3.  Hoe vind jij het verhaal tot nu toe? Je mag meer hokjes aankruisen.

 spannend
 griezelig 
 geheimzinnig
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 De tekeningen zien er saai uit.

 Anders: 

 saai
 niet griezelig 
 voorspelbaar
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C. Lees ‘De griezelkist’ 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.   Sabine en Julan zijn niet meer bang als ze Van Helsing hebben ontmoet. Waarom zijn ze niet bang voor 
hem, denk je?

3.   Op bladzijde 74 vertelt de schrijver dat een griezelig verhaal eng moet zijn, maar ook grappig.
 Wat vond jij grappig aan dit verhaal?

4.  Henk Hardeman heeft nog meer griezelige boeken geschreven. Ga je die nu ook lezen?

 Ja, ik ben benieuwd naar zijn andere boeken.
 Ik heb alle boeken van Henk Hardeman al gelezen.
 Nee, maar ik kies wel een ander griezelig boek.
 Nee, ik kies een heel ander soort boek, namelijk:

5.   Aan wie zou je dit boek aanraden en waarom?
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