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Storm en zijn schat

Sanne de Bakker
Uitgeverij Zwijsen
Serie Toneellezen

A. Vragen voordat je ‘Storm en zijn schat’ gaat lezen:  

1. Welke dingen zie jij allemaal op de voorkant van het boek staan?

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

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

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

2.  Dit is een toneelleesboek. Toneelleesboeken kun je in je eentje lezen, maar het is leuker om het met zijn 
tweeën te lezen. Dan kun je om de beurt de teksten die de personen zeggen, voorlezen. Met wie ga jij dit 
boek lezen? 

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

B.  Ga het boek lezen. Als je pagina 11 gelezen hebt, ga je de volgende vraag maken. 

1. Op pagina 8 stelt Storm zich voor. Welke woorden vind jij bij Storm passen? Zet er een kring omheen.

 stoer     ·     eenzaam     ·     jongen     ·     vrolijk     ·     somber     ·     8 jaar     ·     net     ·     verhuisd     ·     zanger

Leerdoel: kennis van boekgenres en verhaalsoorten.
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 er 
over te praten. 
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C. Je hebt ‘Storm en zijn schat’ nu uit. Maak nu de vragen hieronder: 

1. Storm maakt in het begin van het boek kennis met zijn nieuwe buurmeisje. 
 Hij bedenkt dan dat hij liever een leuke buurjongen had gehad. Wie zou jij als buren willen? 

£ Een leuke buurjongen.
£ Een leuk buurmeisje.
£ Een leuke oma met een hond.
£ Een brandweerman.
£ De juf of meester van mijn nieuwe klas.
£ Een buurvrouw met een papegaai.
£ De directeur van een pretpark.  

2.  Welke bijnamen zou jij bedenken voor jezelf en voor je beste vriend of vriendin? 

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


