
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 mode’ gaat lezen.

1.  Bekijk de voorkant van het boek. Lees de tekst op de achterkant en op pagina 8 en 9.
 Wat voor soort verhaal is dit, denk jij? Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

 grappig
 spannend 
 meidenverhaal
 treurig

2.  Ken je al meer boeken van de schrijfster Elisa van Spronsen?

 Ja, ik heb al vaker boeken van Elisa van Spronsen gelezen.
 Ja, ik heb al één keer een boek van Elisa van Spronsen gelezen.
 Nee, ik ken geen andere boeken van Elisa van Spronsen.

B.   Als je bladzijde 36 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.  Eva zegt dat ze weet wat ze later wil worden: ze wil de wereld gaan redden.
 Wat zou jij gaan doen om de wereld te redden?

2.   Op pagina 20 zegt Eva dat het belangrijker is om de wereld te redden dan om naar school te gaan.
 Ben jij het daarmee eens? Leg uit waarom wel of niet.

3.  Ben jij benieuwd wat voor plan Bobbie, Eva en Liv gaan bedenken?

 Ja, ik wil snel verder lezen!
 Nee, ik weet het al, denk ik. Namelijk:
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 griezelig 
 liefdesverhaal

 anders
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Liv, Eva en Bobbie zijn gek op mode.

Ze zien er altijd leuk uit.

Nu denk je misschien: dat is toch niet zo bijzonder?

Toch wel!

De vriendinnen kopen helemaal geen nieuwe kleren.

Zo helpen ze onze planeet een beetje.

Wil je weten wat hun geheim is?

Lees dan vlug dit boek.

Met tips om er leuk uit te zien!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen 

die lezen moeilijk vinden of saai.

De boeken zijn toegankelijk en 

dyslexie-vriendelijk. Lezen is wél leuk!
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2.   Op pagina 20 zegt Eva dat het belangrijker is om de wereld te redden dan om naar school te gaan.
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C.  Lees ‘Eerste hulp bij mode’ uit. Maak de vragen.

1.  Liv maakt van haar spreekbeurt een modeshow. Dan heeft ze helemaal geen last meer van zenuwen. 
 Ben jij zenuwachtig als je een spreekbeurt moet geven? Leg je antwoord uit.

2.   Wat vind jij van het idee om een kledingbieb te beginnen?
 En zou jij zelf kleding lenen bij een kledingbieb? Leg uit.

3.  In het boek staan tips om minder nieuwe kleding te hoeven kopen.
 Welke tip vond jij het beste en ga je de tip ook echt uitvoeren? Leg je antwoord uit.

4.  Wat vind jij van de tekeningen in het boek? 
 Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

 veel te zien 
 grappig
 saai
 lelijk

5.   Bekijk op pagina 47 de tekening die Bobbie, Eva en Liv hebben gemaakt.
 Maak zelf ook een tekening waarop te zien is wat jij zou doen om de wereld te redden. 
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 mooi
 passen goed bij het verhaal
 passen niet goed bij het verhaal
 anders

5.   Bekijk op pagina 47 de tekening die Bobbie, Eva en Liv hebben gemaakt.
 Maak zelf ook een tekening waarop te zien is wat jij zou doen om de wereld te redden. 


