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Leerdoel: kennis van boekgenres en inzicht in
verhaalelementen
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.

6+

A. Vragen voordat je ‘Wie is er bang voor een draak?’ gaat lezen.
1.

Kijk naar de tekening op de voorkant. Wat past bij dit verhaal, denk je? Zet daar een rondje om.
vroeger – echt gebeurd – griezelig – nu – fantasie – toekomst – spannend – grappig

2.

Bies van Ede is de schrijver van dit boek. Heb je al eens een boek van hem gelezen? Schrijf de titel op.
…………………………………………………………....…………………………………………………………..…………………………………………...
…………………………………………………………....…………………………………………………………..…………………………………………...

B. Als je bladzijde 23 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

De tekst op bladzijde 20 t/m 23 is schuin gedrukt.
Waarom is dat zo? Kruis aan.

£
£

Dat verhaal vertelt Ine bij het kampvuur.
Dat is al eerder gebeurd. En er worden dingen in uitgelegd.

2.

Hoe gaat het verder met Ine, denk je?

£
£
£

Ine gaat mee op reis met Joor en Floor.
Joor en Floor laten Ine achter in het bos.
Thille brengt Ine terug naar haar kasteel.

Lees weer verder in het boek.
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Je hebt ‘Wie is er bang voor een draak?’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Lees de zinnen hieronder.
Wie heeft dat gezegd? Kies uit: Ine – Netel – Floor – Joors vader

‘We moeten haar kwijt zien te raken.’

…………………………………………

‘Zet me neer, grote vleermuis!’

…………………………………………

‘Dan neem ik haar gevangen.’

…………………………………………

‘Kom als een echte held terug.’

…………………………………………

2.

Blader nog eens door het boek. Welk stukje vond je het spannendst?
Schrijf de bladzijde op. …………………………………………………………....………

3.

Wat voor soort boek is dit? Kruis aan.

£
£
£
£
£
£

humor
avontuur
informatief
geschiedenis
toekomst
versjes

4.

Zou je nog een boek over Floor en Joor willen lezen?

£
£
£

Ja, leuk!
Nee, maar wel een ander boek van Bies van Ede.
Nee, ik lees liever over echte ridders.

5.

Ridder Floor is geen echte held.
Wie vind jij wel echt dapper? (Niet iemand uit dit boek.)
…………………………………………………………....…………………………………………………………..…………………………………………...
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