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De Griezelbus

Paul van Loon
Uitgeverij Zwijsen
Serie Zoeklicht dyslexie

A.  Vragen voordat je ‘De Griezelbus’ gaat lezen.

1.   Dit boek is spannend. Dat kun je ook aan de voorkant van het boek zien. Noem drie dingen op de tekening 
die van de bus een echte ‘Griezelbus’ maken.

£ ……………………………………….…………………….…………

£ ……………………………………….…………………….…………

£ ……………………………………….…………………….…………

2.  Waarom heb je dit boek gekozen?

£ Ik houd van spannende boeken
£ Iemand vertelde me dat dit een leuk boek is

B.  Begin met lezen. Lees tot bladzijde 12.

1.  De hele klas gaat op reis in de enge bus. Het is al laat. Zou jij mee mogen gaan?

 Ik zou echt    wel   /   niet    mee mogen gaan!

 Zou je mee willen gaan? Ik zou echt    wel  /   niet    mee willen gaan, omdat ……………………………………………………

2.   Lees nog een stuk verder. De schrijver Onnoval leest steeds een verhaal voor. Dan lees je steeds weer een 
stukje over de kinderen in de bus. Wat vind jij het spannendst?

£ Het verhaal over de bus
£ De verhalen van de schrijver Onnoval
£ Ik vind ze allebei even spannend
£ Ik vind ze allebei niet spannend

3.   Liselore heeft een tas bij. Daarin zitten veel handige dingen.  
Liselore is ook nergens bang voor. Wat zou jij meenemen in je tas,  
als je met De Griezelbus op reis gaat? Teken het hiernaast

Leerdoel: Vergroten leesmotivatie
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

£ Ik heb al eerder een boek van deze schrijver gelezen
£ Ik heb dit boek niet zelf gekozen
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C.  Lees het boek uit. Maak nu deze vragen:

1.  De schrijver Onnoval vertelt zes verhalen. Welk verhaal vond je het engst? Zet een cirkel.

 De strop          De taart          De stoel          De bouwdoos          Het stuk hout          Het verhaal van de schrijver

2.   Dit boek is een kortere versie van het boek De Griezelbus 1. Daarin staan nog meer spannende verhalen. 
Wat doe jij?

£ Ik ga dat boek ook eens lezen!
£ Ik ga op zoek naar de korte versie van De Griezelbus 2
£ Ik vond dit boek veel te eng, ik zoek wat anders
£ Ik ga een ander boek lezen van Paul van Loon

3.  Op het eind van het boek zegt Niek: ‘Schrijvers liegen altijd.’ Ben je het daarmee eens?

 Schrijvers liegen wel/niet altijd, omdat: ………………………………………………………………………………………..……………………

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

4.  Zet een stip op de lijn. 

 ik vond dit boek stom                                    

 1 2 3 4 5
 ik vond dit boek mooi


