
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 ‘De leuke bedrieger’ gaat lezen.

1.   De schrijfster van dit boek is Marte Jongbloed. Heb je al eens eerder een boek van Marte Jongbloed 
gelezen?

 Dat weet ik niet meer.
 Nee.
 Ja, namelijk: 

2.  Bekijk de voorkant van het boek en lees de achterkant. Blader door het boek en bekijk de tekeningen. 
 Wat voor verhaal is het, denk je? Zet er een rondje om.

 spannend         grappig         serieus         treurig         geheimzinnig         echt gebeurd         fantasie      

B.   Als je bladzijde 42 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Iedereen in Hapburg maakt iets voor het weeshuis. Wat zou jij kunnen maken als je ook mee zou doen?

2.  Bekijk de tekening op bladzijde 12 en op bladzijde 28. Wat is er veranderd na de komst van meneer Zemel?

3.  Senna, Teun en Kaz krijgen twijfels over meneer Zemel. Leg uit waarom.

4.  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 leuke bedrieger’ uit. Maak de vragen.

1.  Wanneer ging jij twijfelen aan meneer Zemel en waardoor?

2. Senna, Teun en Kaz ontdekken dat meneer Zemel de trein van meneer Sprokkel verkoopt op internet.   
 Waarom doet meneer Zemel dat?

 Hij gaat het geld aan het weeshuis geven.
 Hij wil het geld aan meneer Sprokkel geven.
 Hij wil het geld zelf houden.

3.   Meneer Zemel zegt dat hij spijt heeft. Geloof jij hem? Waarom wel of niet?

4. Wat vond je van het verhaal?                                    En van de tekeningen? 

 Kleur de gezichtjes. 1 gezichtje is niet zo goed, 5 gezichtjes is heel goed.

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

 Ik kies weer een boek van Marte Jongbloed.
 Ik kies weer een boek met tekeningen van Iris Boter.
 Ik kies een heel ander boek, namelijk: 
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