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Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling van leesvoorkeur
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 je juf of meester praten over het boek.

A. Vragen voordat je ‘Sport is TOP’ gaat lezen.
1.

Lees de flaptekst. Wat past het meest bij jou?

£
£

Topsport: sport is heel serieus. Ik wil later prof worden.
Sport is top: ik sport voor de lol en omdat het gezond is.

2.

Wat hoop je in dit boek te lezen? Je mag meer antwoorden kiezen.

£
£
£
£
£
£
£
£
£

Iets over mijn eigen sport: ........................................................................………………………................…………….......
Informatie over topsporters.
Iets over mijn sportheld: ........................................................................………………………................…………….........
Welke sport misschien wat voor mij is.
Informatie over onbekende sporten.
Weetjes over records in de sport.
Hoe ik topsporter kan worden.
Informatie over sporten en gezondheid.
Iets over mijn favoriete team: ........................................................................………………………................…………….

B. Als je bladzijde 11 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vraag.
1.

Wat is het meest verrassende weetje dat je gelezen hebt?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Sport is TOP’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Kijk nog eens bij A naar wat je bij vraag 2 hebt aangekruist. Heb je in het boek gelezen wat je hoopte?

£
£

Ja, alles kwam aan bod in het boek.
Niet helemaal, ik had graag nog meer gelezen over:
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………......…

£

Nee, ik miste informatie over:
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………......…

2.

Bekijk de inhoudsopgave op bladzijde 7. Welk hoofdstuk vond je het leukst om te lezen? Welk hoofdstuk het
saaist? En welk hoofdstuk was het meest verrassend? Schrijf ook op waarom.
Het leukst: …………………………………....…………………………………………………………..……………………………………….................
want …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................………..
Het saaist: …………………………………....…………………………………………………………..……………………………………….................
want …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................………..
Het meest verrassend: …………………………………....…………………………………………………………..……………………………………..
want …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................………..

3.

Wat vond je van dit boek? Je mag meer woorden omcirkelen.
leuk

·

interessant

afwisselend
4.

·

·

saai

·

mooie foto’s

moeilijk
·

·

grappig

te veel plaatjes

·

·

spannend

·

makkelijk

te veel tekst

Kijk nog eens op bladzijde 14. De schrijver vraagt daar: Wat is de top 3 in jouw klas? Schrijf die top 3 hier op:
1. …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
2. …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
3. …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

5.

Wat lees je de volgende keer het liefst? Een informatief boek over allerlei sporten, net als dit boek? Of een
informatief boek over één bepaalde sport? Of een boek met een verhaal over sport? Leg je antwoord uit.
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………......
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................…………......…
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