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Gemaakt door  

Juf Fleur 

 Juf Mandy 

Molin 

 

 

Over wie gaat het 

verhaal? 

 

 

 

Waar dacht je dat 

het verhaal over ging 

toen je de titel zag? 

Klopte dat? 

 

Ken je iemand die dit 

verhaal heel mooi 

zou vinden? Wie en 

vertel ook waarom. 

 

 

Welk personage 

boeit jou het meest? 

Wat vind je boeiend 

aan hem of haar? 

 

 

Ken je verhalen die 

hierop lijken? Welke? 

 

 

Waar speelt het 

verhaal zich af? 

Wat zou je er nog 

meer over willen 

weten? 

 

 

Wat vind je het 

interessantst aan dit 

verhaal? 

 

 

Welke woorden of 

zinnen vond je mooi? 

 

 

Was er een 

personage dat je aan 

iemand deed denken 

die je kent? 

 

 

Als de schrijver jou 

zou vragen wat er 

beter kon, wat zou je 

dan zeggen? 

 

 

Was er een 

personage dat je 

deed denken aan 

iemand uit een ander 

verhaal? 

 

 

Wat zou je nog meer 

willen weten over dit 

boek? 
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Molin 

 

 

Wie vertelt het 

verhaal? 

 

 

Was er iets dat je 

nog nooit bent 

tegengekomen in 

een verhaal? 

 

Was er iets in het 

verhaal wat je zelf 

wel eens hebt 

meegemaakt? Vertel 

erover. 

 

 

Had je het gevoel dat 

jij zelf het verhaal 

meemaakte? 

 

 

Waren er dingen die 

niet klopten? 

 

 

Wat voor iemand is 

de hoofdpersoon? 

 

 

Wat valt je op aan de 

hoofdpersoon? 

 

 

Wat heeft de titel 

met het verhaal te 

maken? 

 

 

Wat heeft de kaft 

met de titel te 

maken? 

 

Wat voor iemand 

moet je zijn om van 

dit soort verhalen te 

houden? 

 

 

Lijk jij zelf op de 

hoofdpersoon? En 

waarom wel/niet? 

 

 

Hoe zou je het 

vinden om daar te 

wonen? 
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 Juf Mandy 

Molin 

 

 

Wat zou een goed 

vervolg zijn op dit 

verhaal? 

 

Welk personage 

moet zeker 

terugkomen in het 

vervolg verhaal? 

 

Zou het verhaal ook 

ergens anders 

kunnen 

plaatsvinden? 
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