
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 ‘Welkom bij onze club’ gaat lezen.

1.  Waarom heb je dit boek gekozen?

 De voorkant ziet er mooi uit.
 Ik heb al eerder een boek gelezen van de schrijfster Marlies Slegers.
 De tekst op de achterkant maakt me nieuwsgierig.
 Iets anders: 

2.  Lees de tekst op de achterkant en blader door het boek. Waar gaat dit boek over, denk jij?
 Zet er een rondje om. Je mag meer rondjes zetten of zelf een ander antwoord geven.
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 anders: 

B.   Als je bladzijde 38 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.

1.   Finn huilt op de eerste schooldag en dat vindt hij een ramp. Zou jij het ook een ramp vinden als jij moest 
huilen op je eerste schooldag in een nieuwe klas? Leg uit.

2.   Lees de laatste zinnen van hoofdstuk 4 nog eens: Finn kijkt naar de scherven. Zo voelt hij zich ook. 
Leg in je eigen woorden uit waarom Finn zich zo voelt.

3.  Jasmin nodig Finn uit bij de S-club. Wat voor club zou dit zijn, denk je?
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Marlies Slegers

Finn baalt. 

Net voordat hij naar de brugklas gaat, 

scheiden zijn ouders. 

Alles thuis wordt anders. 

Ook op school is alles nieuw. 

Finn lijkt nergens bij te horen. 

Dan wordt hij gevraagd bij een club. 

Zou dat alles beter maken? 

Lees over het leven van Finn

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.  Lees de tekst op de achterkant en blader door het boek. Waar gaat dit boek over, denk jij?
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C.  Lees ‘Welkom bij onze club’ uit. Maak de vragen.

1.  Blader nog eens door het boek. Welk stuk in het boek vond jij het mooist? Schrijf de bladzijdes op.

2.   In het boek staan weetjes over de brugklas. Wat vond je van deze informatie?
 Je mag meer vakjes aankruisen of zelf een ander antwoord geven.

 interessant
 ik wist alles al
 saai

3.  Dit boek is geschreven door Marlies Slegers. Ga je nog een keer een boek lezen van deze schrijfster?

 Ik ga wel/niet nog een boek lezen van Marlies Slegers, omdat

4.  Hieronder staan tekeningen van personen uit het verhaal. 
  Schrijf bij elke tekening een paar korte zinnen over de persoon. Bijvoorbeeld wat jij bijzonder, leuk of niet 

leuk vindt aan de persoon, wat ermee gebeurt in het verhaal, of iets anders.
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 moeilijk
 leuk
 anders: 

Lees dit eerst

Finn

Jasmin

Mo
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Finn

genoeg. Daarna was hij met mam en Puk nog 

twee weken naar Spanje geweest, kamperen 

met de vouwwagen. Dat was ook heel fijn. 

Hij vond het nog steeds erg dat pap en mam 

uit elkaar zijn, maar het was nu eenmaal niet 

anders. 

En met Jelle erbij was het leuk geweest. Hij was 

ook nog een paar dagen gaan surfen met de 

S-club. Dat was pas echt tof.
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