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Leerdoel: boekoriëntatie en ontwikkeling leesvoorkeur
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.

A. Vragen voordat je ‘Ben Benieuwd en de Ruimtelus’ gaat lezen.
1.

Op de voorkant zie je al een klein stripje over Ben Benieuwd. Stel dat jij Ben was. Hoe zou je reageren?
Schrijf dat in de strip.

2.

Waarom heb je dit boek gekozen?

£
£
£
£

Omdat ik van strips houd.
Omdat ik graag over de ruimte lees.
Omdat de kaft er leuk uitziet.
Omdat ..................................................................................................................................................................

B. Als je bladzijde 9 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
3.

Ben is op een vreemde planeet terechtgekomen. Hoe ziet die planeet eruit? Wie of wat leeft er?
Wat is er te zien? Wat denk jij?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4.

Stel dat jij Ben was. Hoe zou je je nu dan voelen? Je mag meerdere hokjes aankruisen.
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£
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£
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£
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£

verdrietig

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Ben Benieuwd en de Ruimtelus’ nu uit. Maak de vragen.
5.

Stel dat jij door een Ruimtelus naar een andere tijd zou kunnen reizen, net als Ben.
Naar welke tijd zou je dan gaan en waarom?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6.

De meester geeft Ben een onvoldoende voor zijn spreekbeurt. Welk cijfer geef jij dit boek?
..................................................................................
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7.

Kijk nog eens op bladzijde 29. Daar zie je een ander stripboek. Zou je dat ook willen lezen?

£
£
£
£

Ja, leuk!
Nee, liever een andere strip over Ben Benieuwd.
Nee, liever een gewoon leesboek over Ben Benieuwd.
Nee, ik lees liever gewone leesboeken dan stripboeken.

8.

In de strip komen allerlei grappige wezens voor. Bedenk zelf zo’n grappig wezentje en teken dat hier.
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