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Het raadsel van
Villa de Gaper
Leerdoel:
ontwikkeling van leesvoorkeur en kennis van boekgenres
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 nadenken over een boek en je kunt
er met je juf of meester over praten.

Anneke Scholtens
Uitgeverij Zwijsen
Leesserie Estafette
groep 7

A. Vragen voordat je ‘Het raadsel van Villa de Gaper’ gaat lezen.
1.

Waarom heb je dit boek gekozen? Je mag meer kruisjes zetten.

£
£
£
£
£

Ik heb al meer boeken van de auteur Anneke Scholtens gelezen.
De titel maakt me nieuwsgierig.
De tekening op de voorkant ziet er spannend uit.
Op de achterkant staat dat het een detective is. Daar hou ik van.
De flaptekst is spannend.

2.

Dit boek is een detective. Welke woorden passen daarbij? Omcirkel die.
school
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speuren
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spannend
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eng

grappig
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B. Als je bladzijde 17 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
3.

Op bladzijde 8 en 9 heb je gelezen over de 5 hoofdpersonen. Wie lijkt het meest op jou en waarom?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

4.

Hoe gaat het verder, denk je? Kruis aan.

£
£
£
£

Ze gaan het bos in en komen oom Miroslav tegen met een jerrycan vol benzine.
Ze gaan het bos in en verdwalen.
Ze blijven toch in het busje zitten, want dat moest van oom Miroslav.
Ze gaan het bos in en slapen in een grot.

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Het raadsel van Villa de Gaper’ nu uit. Maak de vragen.
5.

Je kon zelf mee speuren in dit boek. Wat vond je daarvan? Had je het raadsel van de slang opgelost?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

6.

Bedenk zelf een code. Net zoiets als de code van de slang.

7.

Lees de zinnen hieronder. Wie heeft dat gezegd? Kies uit: Omar – Antoine – Romana – oom Miroslav
‘Ik klim naar binnen.’ .............................................................................................................................................
‘Zoiets heb ik pas nog gelezen!’ .............................................................................................................................
‘Niet weggaan!’ .....................................................................................................................................................
‘Ik was van plan deze nacht, of ochtend, mijn kans te grijpen!’ .............................................................................

8.

Zou je nog een boek over Romana, Omar, Maryam, Quinten en Ryan willen lezen?

£
£
£
£
£

Ja, leuk!
Ja, maar geen detective.
Ja, maar dan met één hoofdpersoon: ...................................................................................................................
Nee, maar wel een ander boek van Anneke Scholtens.
Nee, ik lees liever informatieve boeken.

9.

Achter in het boek staan nog drie andere boeken. Kijk naar de plaatjes en lees waar de boeken over gaan.
Welk boek zou je het liefst willen lezen? Waarom?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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