
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 ‘Eerste hulp bij feestjes’ 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.

 vrolijk           treurig           spannend           saai           grappig           griezelig           vroeger           nu

2.  Bekijk de achterkant van het boek en lees bladzijde 8 en 9. Heb je zin om het boek te gaan lezen? 
 Schrijf ook op waarom.

 Ja, omdat: 

 Nee, omdat: 

B.   Als je bladzijde 57 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.   In het eerste hoofdstuk belt Pep ineens aan bij Flo. Flo’s benen voelen slap, 
ze wordt duizelig en ze komt niet uit haar woorden. Waarom voelt Flo zich zo?

 Flo is nerveus omdat ze stiekem verliefd is op Pep.
 Flo vindt het eng als er iemand aanbelt.
 Flo is ziek en voelt zich niet lekker.

2.  Pep legt uit dat hij een probleem heeft. Wat vind jij van de oplossing die Flo bedenkt?

 Bedenk zelf ook een oplossing voor Peps probleem. 

3.  Wat vind jij van Flo? Zet er een rondje om of geef zelf een ander antwoord.

 leuk           grappig           saai           stoer           bang           slim           dom

4.  Lees de tips in het groene vak op bladzijde 51. Bedenk zelf nog een tip om er op een feest mooi uit te zien.
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2.  Pep legt uit dat hij een probleem heeft. Wat vind jij van de oplossing die Flo bedenkt?
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C. Lees ‘Eerste hulp bij feestjes’ uit. Maak de vragen.

1. Flo, Rikkie en Noor richten een bedrijfje op. Ze hebben allemaal een talent dat daarbij van pas komt.
 Waar ben jij goed in? Bedenk er een bedrijfje mee.

 Mijn talent:                                                                Mijn bedrijf: 

2.   Flo was bang dat het feest zou mislukken, omdat het regent. Vind jij dat het feest mislukt is?

3.  Wat vind je van de tekeningen in dit boek? Je mag meer hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven.

 Ze maken het verhaal leuker om te lezen.
 Ze maken het verhaal makkelijker te begrijpen.
 Ze maken het verhaal grappiger.
 Ze passen goed bij het verhaal.
 Ze passen niet goed bij het verhaal.

 Anders:

4.   Op bladzijde 77 zie je de kaften van twee andere boeken. Welke van deze boeken zou je willen lezen en 
waarom?
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