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Leerdoelen:
leesplezier bevorderen, leesmotivatie vergroten
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.

Vraag 1
Bekijk de voorkant van het boek. Welke woorden horen volgens jou bij de oma uit dit verhaal?
oud · rolstoel · opa

· cool · avontuur · bejaardenhuis · thuis · reizen · aanleunwoning

graffiti · pensioen · golf · museum · tuinieren · survivallen · pannenkoeken

Vraag 2
Dit boek is geschreven door Annemarie Bon. Ken je andere boeken van haar?

£
£
£
£

Ja, ik ken de boeken van Haas. Die zijn ook door Annemarie Bon geschreven.
Nee, ik heb nog nooit een boek van haar gelezen.
Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker.
Ja, ik vind dat Annemarie Bon leuk schrijft.

Vraag 3
Oma Charlotte maakt samen met Marloes een lijst van dingen die ze wil gaan doen. Zo wil ze verstoppertje spelen
in een museum, sprinkhanen eten en graffiti spuiten. Denk je dat ze alle dingen van het lijstje echt zullen gaan doen?

£
£
£
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Ja, ik denk het wel.
Nee, dat lukt nooit.
Ik weet het niet.
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Vraag 4
Welke avonturen zou jij graag willen beleven? Je mag meer antwoorden geven.
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£
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slapen in een tent
’s nachts een speurtocht doen in het bos
vliegen in een luchtballon
op safari in Afrika
zwemmen met dolfijnen
leren paardrijden

Vraag 5
Marloes en oma Charlotte beleven iedere woensdag een avontuur. Welk avontuur vond jij het leukst?
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verstoppertje spelen in het museum
spelen in de speeltuin
survival in het bos
graffiti spuiten

Vraag 6
In het museum waar Marloes, oma en de anderen naartoe gaan, is van alles te zien. Wat vind jij leuk als je naar
een museum gaat?
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£
£
£
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Ik wil graag iets doen in een museum. Een proefje bijvoorbeeld. Of een puzzel.
Ik wil naar schilderijen kijken van bekende schilders.
Ik wil iets leren in een museum. Over sterren en planeten bijvoorbeeld. Of over dieren.
Ik vind het altijd leuk om naar een museum te gaan. Het maakt niet uit waarover.
Ik weet het niet.

Vraag 7
Zou je dit boek aanbevelen aan je beste vriend of vriendin?
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£
£

Ja, want ………………………………………………………….......................................................................................................
Nee, want …………………………………………………………...................................................................................................
Ik weet het niet.

Vraag 8
Wat voor boek ga je hierna lezen?

£
£
£
£
£
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weer een boek met een verhaal
een ander boek van Annemarie Bon
een stripboek
een boek over mijn hobby
Ik weet het nog niet. Ik ga eerst kijken uit welke boeken ik kan kiezen.
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