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Sluit aan bij school
Werk-
blad

Leerdoel: boekoriëntatie en vergroten leesmotivatie
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 na te denken over een boek en je kunt 
er met je juf of meester over praten.

Het ding op 
het plein

Johan Klungel
Uitgeverij Zwijsen
Leesserie Estafette  
groep 7

A.  Vragen voordat je ‘Het ding op het plein’ gaat lezen.

1. Lees het stripje op de voorkant van het boek. En bekijk de tekening op de voorkant van het boek.
 Wat vind jij van het ding op het plein? Kruis aan.

£ Ik vind het een mooi, modern kunstwerk.
£ Ik vind het een behoorlijk vreemd geval.
£ Ik vind het een te gek klimrek.

2. Stel, jij hebt samen met je vrienden een geheime club. Welk wachtwoord zouden jullie dan gebruiken?
 Kruis aan.

£ Appeltaart
£ Blauw vinvis
£ Of verzin zelf iets: .................................................................................................................................................

B. Als je tot en met bladzijde 19 hebt gelezen, stop je. Maak dan de volgende vraag.

3. Hoe denk jij over abstracte kunst? Kruis aan.

£ Ik vind het leuk, je kunt er zelf van alles bij verzinnen.
£ Ik vind het stom, het is niet zo mooi of knap gemaakt.
£ Ik snap de bedoeling er niet van, daarom vind ik het saai.

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt “het ding op het plein’ uit. Maak nu de volgende vragen.

4. Wat vond je van het verhaal? En van de plaatjes?
 Een 1 is niet zo goed en een 10 is heel goed. Zet een rondje om het getal.

 Verhaal:      1    2    3    4    5     6    7    8    9   1 0

 Plaatjes:      1    2    3    4    5     6    7    8    9   1 0

5.  Teken zelf een strip over kinderen die een geheime club hebben. Gebruik de onderstaande vakjes. 
Probeer de strip een begin, midden en een echt einde te geven.


