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FC Buurt wil scoren!

Els Rooijers
Uitgeverij Zwijsen
Serie B.O.J.

A. Vragen voordat je ‘FC Buurt wil scoren!’ gaat lezen.

1. Waarom heb je dit boek gekozen?  

£ Het gaat over voetbal en dat is mijn sport.
£ Ik vind de titel leuk.
£ Ik heb al andere boeken over FC Buurt gelezen.
£ Ik heb al andere boeken van de schrijver Els Rooijers gelezen.
£ Ik vind de tekeningen mooi.

2.  Achter op het boek staat wat andere kinderen van dit boek vonden. Wat vind je daarvan? 

£ Handig. Dan weet ik of het boek leuk is.
£ Niet nodig. Elk kind heeft een eigen mening. 

B. Als je bladzijde 17 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen. 

1.  De man zegt dat Kwint expres een paar ballen door moet laten. Dan krijgt hij een spel. Denk je dat Kwint dat 
gaat doen? Schrijf op waarom wel of niet.

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

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

2. Wat zou je zelf doen?

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

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

Leerdoel: inzicht in eigen leesbeleving en 
woordenschatuitbreiding 
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
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C. Je hebt ‘FC Buurt wil scoren!’ nu uit. Maak de vragen.

1.  Welke woorden passen bij dit boek? Je mag meerdere antwoorden aankruisen.

£ grappig
£ spannend
£ saai
£ leuk
£ verdrietig
£ eng
£ verrassend

2.  In het boek staan weetjes. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

 poule  ● 

 matchfixing  ● 

 dug-out  ● 

 fauna  ● 

 panna  ● 

3.  Er zijn nog twee andere boeken over FC Buurt. Kijk maar op bladzijde 58. Wil je die boeken ook lezen?  
chrijf op waarom wel of niet. 

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

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

 
4.  Achter op het boek staan meningen van jongens die dit boek ook gelezen hebben. Schrijf jouw eigen mening 

over het boek kort op.

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

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

5.  Je mag ballen uitdelen! Hoeveel ballen krijgt dit boek? Kleur geen bal als je het boek helemaal niet leuk 
vond. Kleur 5 ballen als je het boek gaaf vond. Of iets ertussenin ...

●  Alle dieren die in een gebied leven.

●  Het vervalsen van een wedstrijd door omkoping.

●  Een hokje langs de lijn voor reservespelers en de coach.

●  Een groep van teams. Ze spelen wedstrijden tegen elkaar. 

●  De bal tussen de benen van je tegenstander door spelen.


