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A.  Vragen voordat je ‘Barry B.uh L.uh Bak’ gaat lezen.

1. Lees de flaptekst. Wat past bij dit verhaal, denk je? Omcirkel die woorden.

 vrolijk          pesten          populair          zielig          gemeen

 spannend          avontuur          eng          fantasie

2. Waarom heb je dit boek gekozen?

£ Het gaat over een overval. Dat lijkt me spannend.
£ Het gaat over pesten. Ik ben benieuwd wat Barry verzint om terug te pesten. 

£ Een andere reden: .................................................................................................................................................

B. Als je bladzijde 20 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

3.  Op bladzijde 8 en 9 heb je wat gelezen over de personen in dit boek. Ook las je dat Barry in een avontuur 
verzeild raakt en dat hij met Valerie in contact komt. Naar wie of wat ben je het meest benieuwd? Waarom?

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

4. Barry probeerde zijn flaporen vast te plakken met secondelijm. Wat vind je daarvan? Kruis aan.

£ Ik zou dat ook doen, want het is naar om gepest te worden. 
£ Ik zou dat nooit doen, want ik ben goed zoals ik ben.

£ Ik weet het niet zeker, want ..................................................................................................................................

Lees weer verder in het boek.

Leerdoel: 
vergroten leesmotivatie 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 nadenken over een boek en je kunt 
er met je juf of meester over praten.
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C. Je hebt ‘Barry B.uh L.uh Bak’ nu uit. Maak de vragen.

5. Barry verzint allerlei dingen om Johannes terug te pakken. Wat zou jij doen om te zorgen dat het pesten stopt?

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

6. Het verhaal gaat over pesten, maar er komt ook een overval in voor. Wat vind je daarvan? Kruis aan.

£ Ik lees liever een verhaal dat alleen over pesten gaat.
£ Ik lees liever een verhaal dat alleen over een overval of een avontuur gaat.
£ Het is leuk dat het allebei voorkomt in dit boek. Daardoor is het verhaal interessanter.

7.   Op bladzijde 108 vertelt de auteur Elisabeth Mollema waarom ze dit boek schreef. Denk je dat dit boek 
kinderen die gepest worden kan helpen? Leg je antwoord uit.

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

8.  Wie zou dit boek ook moeten lezen? Waarom?

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................


