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Het nieuwe meisje 

Michiel van de Vijver
Uitgeverij Zwijsen
Serie AVI Strips

A. Vragen voordat je ‘Het nieuwe meisje’ gaat lezen.

1. Lees je wel eens strips? Ja. Welke strips heb je wel eens gelezen?

£ Andere boeken uit de serie AVI-strips.
£ Donald Duck.
£ Suske en Wiske. 
£ Nee. Dit is het eerste stripboek dat ik ga lezen.

2. Wat doen jongens en wat doen meisjes volgens jou? Kruis aan:

Meisjes Jongens
Voetballen
Op ontdekkingstocht gaan
In een kleurboek kleuren
Valkuilen graven
Knikkeren
Touwtje springen
De handstand doen

B. Ga het boek lezen. Stop een briefje op pagina 13. Maak dan de volgende vragen.

1. Wat vind jij van Mara? Omcirkel met blauwe pen of potlood.
 Wat vind jij van Rolf? Omcirkel met rode pen of potlood.

 lief    ·    leuk    ·    grappig    ·    stoer    ·    sterk    ·    dom    ·    stom    ·    verlegen    ·    bangerik    ·    dapper

2. In het verhaal komt een geluid voor: TRAAAT! Waar komt dit geluid vandaan? 

 ………………………………………………………………………………………………………...............................................................

Leerdoelen: Kennis van boekgenres en tekstsoorten 
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.
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C. Je hebt ‘Het nieuwe meisje’ nu uit. Maak de vragen hieronder. 

1.  In stripverhalen wordt de vorm van de letters soms gebruikt om te laten zien hoe iets gezegd wordt.  
Als iemand schreeuwt, zie je bijvoorbeeld dit: HET IS TOCH VEEL LEUKER ZONDER JOEP!

 Zoek in het boek nog meer manieren om te laten zien hoe iets gezegd wordt. 
 Teken of schrijf het hier:   

  

2. Het geluid TRAAAT! wordt gemaakt door een olifant. Had jij dat van tevoren gedacht? 

 Ja        /      nee 

3. Nu heb je het hele verhaal gelezen. 
 Wat vind jij nu van Mara? Omcirkel met blauwe pen of potlood.
 Wat vind jij nu van Rolf? Omcirkel met rode pen of potlood.

 lief     ·     leuk     ·     grappig     ·     stoer     ·     sterk     ·     brutaal     ·     sportief     ·     dom     ·     stom

 vervelend     ·     vechtersbaas     ·     verlegen     ·     bangerik     ·     dapper     ·     raar


