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Niet bijten!

Leerdoel: inzicht in eigen 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 je kunt met je juf of meester praten over het boek.
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A. Vragen voordat je ‘Niet bijten!’ gaat lezen.
1.

Waarom heb je dit boek gekozen? Kruis aan.

£
£
£
£

Ik heb al eerder een boek van de schrijver Stefan Boonen gelezen.
Het boek ziet er mooi uit.
De titel is spannend.
Ik heb de flaptekst gelezen en het verhaal lijkt me spannend.

2.

Bekijk de voorkant en de tekeningen in het boek. Lees de achterkant. Wat denk je nu over dit boek?
Omcirkel de woorden die erbij passen.
avontuurlijk

spannend

grappig

moeilijk

makkelijk

zielig

leuk

saai

eng
vrolijk

B. Als je bladzijde 16 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
1.

Soms lijkt het net of Henri tegen jou als lezer praat. Wat vind je daarvan? Kruis aan.

£
£

Grappig. Zo beleef ik het avontuur nog meer mee.
Lastig. Ik lees niet graag boeken in de ik-vorm.

2.

Je leest in dit boek soms een stukje van het scenario dat Henri aan het schrijven is. Wat vind je daarvan?
Kruis aan.

£
£
£

Leuk, ik ben benieuwd hoe zijn verhaal verdergaat.
Saai, ik heb liever dat het gewone verhaal verteld wordt.
Lastig, ik vind het verhaal moeilijk te volgen zo.

Lees nu dit boek.

1
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C. Je hebt ‘Niet bijten!’ nu uit. Maak de vragen.
1.

Zou jij Henri willen zijn?

£
£
£
£
£

Ja, want het lijkt me spannend om dieren te fotograferen op een eiland.
Ja, want het is leuk als je zo goed verhalen kunt verzinnen.
Ja, want ik wil graag op vakantie naar een ver land.
Nee, want ik durf niet alleen op pad op vakantie.
Nee, want ik vond zijn avontuur veel te spannend.

£

Iets anders: …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................

2.

Zoek een spannend stukje uit. Schrijf de bladzijde op. Waarom vind je dat stukje spannend?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

3.

Het verhaal loopt goed af. Stel dat het slecht afliep. Wat zou er dan gebeuren?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

4.

Henri wil later scenarioschrijver worden. Wat wil jij later worden?
…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………................……………

5.

Zou je dit boek aan iemand anders aanraden? Zo ja, aan wie?

£

Ja, aan …………………………………....…………………………………………………………..………………………………………...................
en aan…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………...................
aan…………………………………....…………………………………………………………..………………………………………...................

£

2

Nee.
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