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Leerdoelen: Ontwikkeling leesvoorkeur, inzicht leesbeleving
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.

A. Vragen voordat je ‘Bl Grote vakantie’ gaat lezen.
1.

Kijk naar de voorkant en lees de achterkant van het boek. Wat denk jij?

£
£
£

Dit boek is grappig
Dit boek is spannend
Dit boek is zielig

2.

Lars en Morris hebben geen zin in een blote vakantie. Zou jij het leuk vinden?

£
£

Dit boek is eng
Dit boek is saai

Ik wil wel / niet op blote vakantie.
Wat is het leukste dat jij ooit op vakantie hebt gedaan?
Het leukste wat ik ooit heb gedaan is …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

B. Ga het boek lezen. Lees tot bladzijde 17.
1.

Mama Lieke vertelt dat ze naar Frankrijk gaan. Op blote vakantie.
Lars voelt zich:

Lieke voelt zich:

Morris voelt zich:

Peer voelt zich:

Sam voelt zich:
2.

Lees nog een stuk verder. De vakantie is begonnen. Lars en Morris leren twee leuke meisjes kennen.
Hoe denk jij dat het verder gaat?

£
£
£
£

De meisjes vinden de jongens raar
Morris en Lars durven niet te vertellen dat ze op blote vakantie zijn
Ze krijgen verkering met elkaar

1

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………...
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C. Lees het boek uit. Maak nu deze vragen:
1.

Op elke bladzijde staan tekeningen. Wat vind jij van de tekeningen? Je mag ook meer antwoorden aankruisen.

£
£
£
£
£

De tekeningen zijn grappig
De tekeningen passen goed bij het verhaal
Ik kan op de tekeningen zien hoe het verhaal verder gaat
De tekeningen zijn kinderachtig
In mijn hoofd zagen Lars en Morris er heel anders uit

2.

Dit boek is geschreven door Marjon Hoffman. Ga je nog een keer een boek lezen van deze schrijfster?
Ik ga wel/niet nog een boek lezen van deze schrijfster, omdat ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…

3.

Aan het eind van het boek staan de ik-wil-niet-bloot-tips. Kan jij nog een tip bedenken?
Mijn ik-wil-niet-bloot-tip is: ……………………………………………………………………………….………………………………………………..
………..………………………………………………………..................…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…
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