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FC Buurt 
krijgt vleugels

Els Rooijers
Uitgeverij Zwijsen
Serie BOJ

A.  Vragen voordat je ‘FC Buurt krijgt vleugels’ gaat lezen.

1.  Waarom heb je dit boek gekozen?

£ Het ziet er grappig uit
£ Het gaat over voetbal
£ Iemand vertelde me dat het een leuk boek is
£ Ik heb al een ander boek gelezen over FC Buurt
£ Ik heb de achterkant gelezen, en het leek me leuk
£ Ik heb dit boek niet zelf gekozen

£ ………………………………………………………………………………………………………..

2.  Op het boek staat een pakje met een Japans woord erop. Wat zou daar kunnen staan? Verzin iets geks!  
 Maar het moet wel in het pakje passen...

 In het pakje zit: …………………………………………………………………………………………………..

B.  Begin met lezen. 

1.  Aan het begin zien we het voetbalteam. Ze hebben allemaal een bijnaam. Wat zou jouw bijnaam zijn?

 Ik zou …………………………………….. heten, omdat ik …………………………………………………….

 Lees door tot bladzijde 12. 

2.  Eerst voelt Kwint zich goed. Hij is blij met zijn nieuwe schoenen. Dan komt de jongen van het andere team.  
 Wat gebeurt er nu?

 Kwint voelt zich …………………………, omdat ……………………………………………………………………………………………................

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

Leerdoelen: Leesstrategieën, leesvoorkeuren
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
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C.  Lees het boek nu uit. 

1. Kon jij het nog volgen? Wat is er nu gebeurt met het spul uit het Japanse pakje?

£ De Kraaien hebben het gebruikt
£ FC De Buurt heeft het gebruikt
£ Niemand heeft het gebruikt
£ De moeder van Kwint heeft het gebruikt om schoon te maken

2.  In het boek staan steeds kleine groene stukjes met extra informatie. Wat vind  jij daarvan?

£ Handig! Nu weet ik nog meer over voetbal
£ Ik zou liever doorlezen in het verhaal
£ Het maakt mij niet uit

3.  Dit boek is bedoeld voor jongens. Zou een meisje het ook leuk kunnen vinden?

£ Nee, het is echt voor jongens
£ Misschien, als ze ook op voetbal zit
£ Ja, het is een grappig boek voor iedereen
£ Ik weet het niet


