
Welk feest vind jij het leukst?
B  ⃝ Halloween.

A  ⃝ Kerstmis.

Welk dier vind je het liefst onder je bed?
A  ⃝ Een eenhoorn.

B  ⃝ Een wolf.

Wat doe jij liever in de vakanti e?
A  ⃝ Naar verre vreemde landen reizen.

B  ⃝ Spoorzoekertje in het bos spelen.

Van welke schrijver hou jij het meest?
B  ⃝ Paul van Loon.

A  ⃝ Roald Dahl.

Je oom koopt kaartjes voor het spookhuis 
op de kermis. Wat doe jij?
A  ⃝ Ik verstop me achter de gebakkraam.

B  ⃝ Ik kan niet wachten tot we naar binnen gaan.

Welke plant heb jij het liefst op je kamer?
A  ⃝ Madeliefj e.

B  ⃝ Vleesetende plant.

Met wie ga je liever gamen?
B  ⃝ Met een vampier.

A  ⃝ Met een elfj e.  

Wat zou jij het liefst doen?
B  ⃝ Een bende boeven oprollen. 

A  ⃝ Zwemmen met zeemeerminnen. 

Wel dier zie jij graag vliegen?
B  ⃝ Vleermuis.

A  ⃝ Vlinder.

Welke klassieker past het 
beste bij jou? Doe de test!

Deze zes boeken noemen we klassiekers. Ze zijn wereldberoemd. 
Alle boeken zijn meer dan honderd jaar geleden geschreven. Er 
zijn films van gemaakt. En je kunt de boeken nu nog steeds lezen. 
Maar welk boek past goed bij jou? Maak de test en je weet meer.
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Heb jij de meeste antwoorden A?
Dan ben je iemand die van veel fantasie houdt. Elfen en heksen vind jij heel 
normaal. Het mag ook best een beetje spannend zijn, maar niet te erg. 
Deze boeken passen goed bij jou: 
Vlieg met Peter Pan – Peter is een jongen die nooit ouder wordt. Hij kan 
vliegen en beleeft  spannende avonturen. 
De reizen van Gulliver – Gulliver reist naar Lilliput waar een piepklein volkje 
leeft . Hij maakt heel wat vreemde dingen mee.
De wonderlijke tovenaar van Oz – Dorothy is per ongeluk in het land van 
Oz terecht gekomen. Ze gaat op zoek naar de tovenaar van Oz. Die kan haar 
helpen weer thuis te komen. 

Heb jij de meeste antwoorden B? 
Dan ben je iemand die van griezelige en erg spannende zaken houdt.
Je bent niet snel bang en als je het wel bent geniet je er van.
Deze boeken passen bij jou:
Oliver Twist – Weesjongen Oliver komt bij een bende boeven terecht en 
hij moet uit stelen gaan. Hoe loopt dit af?
Sherlock Holmes – Detecti ve Sherlock Holmes lost de meest vreemde 
misdaden op.
Dracula – Graaf Dracula eet en drinkt nooit. ‘s Nachts dwaalt hij rond. 
Wat is er met hem aan de hand. Wat is zijn duistere geheim?  
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