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De geheime gang

Manon Sikkel
Uitgeverij Zwijsen
Serie Bolleboos

A. Vragen voordat je ‘De geheime gang’ gaat lezen.

1. Dit boek heet: De geheime gang. Waar denk je aan als je die titel leest? Schrijf 3 woorden op.

 ……………………………………………………............................…………………………………..…………………………………………………....

 ……………………………………………………............................…………………………………..…………………………………………………....

 ……………………………………………………............................…………………………………..…………………………………………………....

2. Lees de achterkant. Wat denk je nu over dit boek? Je mag meer antwoorden aankruisen.

£ Spannend
£ Zielig
£ Eng

B. Als je pagina 15 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vraag. 

1. Koot en Jozefien gaan een schoolkrant maken. Welke woorden horen allemaal bij een krant? Trek lijnen.

                            Redacteur                    
 Tekst    

                   Foto’s

           Buiten spelen                                                                             Fotograaf

                    Slapen      Hoofdredacteur

    Fietsen    Tv
      Vakantie

 Lees nu weer verder in het boek.

Manon
Sikkel

Leerdoel: ontwikkeling van leesvoorkeur en 
woordenschatuitbreiding 
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 kun  
je met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Grappig
£ Makkelijk
£ Leuk

£ Vreemd
£ Saai
£ Moeilijk

Krant
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C. Je hebt ‘De geheime gang’ nu uit. Maak de vragen.

1.   Wat vond je van het verhaal? En van de tekeningen? Geef cijfers. Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel 
goed. Zet een cirkel om het cijfer.

 Verhaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Tekeningen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.  Achter in het boek lees je wat over de makers.  Zou je nog meer boeken van Manon Sikkel en Marja Meijer 
willen lezen?

 Schrijver:    Ja     /     Nee,    want:……………………............................…………………………………..……………………………………

 Tekenaar:    Ja     /     Nee,    want:……………………............................…………………………………..…………………………………..

3. De schoolkrant van Koot en Jozefien heet ‘Fiekoo’. Bedenk een naam voor een schoolkrant bij jou op school.

 ……………………............................…………………………………..…………………………………………………........………………………......

4.   Lees de tekst in de tekstballonnen. Wie zegt wat? Kies uit: Koot, Jozefien, Diemer, Charlotte, Chantal, iemand 
in de oorlog. 

Ik ben blij dat ik weer naar school kan. 

……..………………………........

Ik verberg de kranten in de geheime gang.

……..………………………........

Ik maak een foto van de juf 
voor de schoolkrant.

……..………………………........

Ik wil graag naar Suriname.

……..………………………........

Ik ben heel blij dat we weer een plek 
hebben om te wonen.

……..………………………........

Dat is een leuk onderwerp om over te schrijven 
voor de schoolkrant. 

……..………………………........


