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Bekijk het boek en blader het door

Blaffende agent en andere bijzondere verhalen
Voor het lezen

Denk je dat je dit boek wilt lezen?
□ Ja, ik houd van korte verhalen.
□ Ja, ik vind de titel wel spannend.
□ Ja, er staat ‘bijzondere’ verhalen, dat lijkt me leuk.
□ Ja, _______________________________
□ Nee, ik lees liever een boek met één verhaal.
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□ Nee, de titel spreekt me niet aan.
□ Nee, _____________________________

Lees de tekst op de achterkant van het boek

Verandert dat je mening?
□ Ja, ik denk toch dat het wel leuk zal zijn.
□ Ja, _______________________________
□ Nee, ik wilde het al lezen en dat wil ik nog steeds.
□ Nee, het leek me niet leuk en dat denk ik nog steeds.
□ Nee, _____________________________

3

Op de achterkant staat:

Soms gebeuren de vreemdste dingen in de wereld.
Daarover staan stukjes in de krant.
We hebben zeven dan deze berichten gekozen.
Van die berichten hebben we verhalen gemaakt.

							
							
							
		
Wat betekent dat?
□ Er staan zeven berichten uit de krant in dit boek.
□ Er staan zeven verhalen uit de krant in dit boek.

□ Er staan zeven berichten en zeven verhalen in het boek en ze
gaan over dezelfde vreemde dingen.
□ Ik weet het niet.
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Bekijk de inhoud op bladzij 5

De titel van één verhaal is ook de titel van het boek. Vind je dat een goede keuze?
□ Ja, want dit is de beste titel.
□ Nee, ik zou kiezen voor ___________________________

werkblad 1
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Blaffende agent en andere bijzondere verhalen
Voor het lezen

Bij elk verhaal in het boek staat een tekening

Deze tekening vertelt ook iets over het verhaal. Welke tekening past goed bij de titel
van het verhaal? Geef er een cijfer voor: 1= goed ; 2 = minder goed; 3 = niet goed.

				

__ Een vreemde spaarpot			

				

__ Blaffende agent

				

__ Niet lang meer te leven

				

__ Nieuwe oren

				

__ Zwart-wit-grijs

				

__ Het huwelijk van Reva

				

__ Een andere baby
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Zoek het titelverhaal op in het boek

Op de bladzij ervoor staat het krantenbericht dat erbij hoort.
De titel is niet hetzelfde als de kop van het krantenbericht. Waarom is dat zo, denk je?
Meer antwoorden zijn mogelijk.
□ Omdat de kop van het krantenbericht niet leuk is.
□ Omdat de kop van het krantenbericht te moeilijk is.
□ Omdat een titel spannend moet zijn.
□ Omdat een kop in de krant altijd in krantentaal is.
□ Omdat _____________________________

7

Kies het verhaal dat je wilt gaan lezen

		
		
		
		

Blader het door voordat je het gaat lezen.
Bekijk de tekening en lees de vetgedrukte kopjes. Welke namen kom je tegen?
Waar denk je dat het verhaal zich afspeelt?		
Wat weet je nu al over het verhaal?

		

_____________________________________________

		

_____________________________________________
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Ken je iemand die het verhaal gelezen heeft?

Wat vond hij of zij ervan? Zet een cirkel om dat woord.

			

leuk

				

werkblad 2

spannend		

grappig

eng 		

romantisch		

saai 		

stom

anders, namelijk _____
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Een vreemde spaarpot
Het verhaal

De titel

Wat vind je? Past de titel bij het verhaal?		
□ Ja, een overhemd is geen spaarpot.

							

□ Ja, Jack bewaart zijn geld op een vreemde plek.
□ Ja, want ____________________________________
□ Nee, ik weet een betere titel: ______________________

2
Waar speelt het verhaal zich af?
													

□ in Nederland
□ in Amerika

□ Ik weet het niet.
3
		

Ruth geeft zomaar het overhemd weg

Zou jij dat ook doen?
□ Ja, want dan denk je alleen aan het goede doel.
□ Ja, dat zou mij ook kunnen gebeuren.
□ Nee, je vergeet toch niet waar je het geld bewaart.
□ Nee, het is gewoon stom.
□ Nee, _______________________________
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Sparen voor iets extra’s

Jack en Ruth hebben geld gespaard voor een bijzondere reis. Is sparen moeilijk voor hen?
□ Ja, want _________________________________
□ Nee, want _______________________________
□ Dat weet ik niet.

5

Wat doe jij als je een envelop vindt met geld?

□ Ik zeg: ‘Dank je wel.’ En ben heel blij met zoveel geluk.
□ Ik denk na van wie het geld zou kunnen zijn.
□ Ik steek de envelop in mijn zak, maar ik word er onrustig van.
□ Ik ga meteen naar de politie.
□ Zoiets overkomt mij niet.
werkblad 1
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Een vreemde spaarpot
Het verhaal

Denk je dat Jack en Ruth rijk zijn?

Kruis aan.
□ Ja, want ze hebben heel veel geld in huis.
□ Ja, want Ruth geeft gemakkelijk 100 dollar weg.
□ Ja, want niet veel mensen kunnen zo een dure vakantie betalen.
□ Nee, want ze hebben lang moeten sparen voor deze vakantie.
□ Nee, want ze zijn nog nooit in Europa geweest.
□ Ja, _______________________________
□ Nee, _____________________________
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Wat vind je van de beloning?

Heeft het meisje die100 dollar verdiend?
□ Nee, _______________________________
□ Ja, ________________________________
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Het plaatje

Past het plaatje bij het verhaal?
□ Nee, want dit gaat alleen over de afloop.
□ Nee, want ___________________________
□ Ja, want alle hoofpersonen staan er op.
□ Ja, want ____________________________
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Om over na te denken

Wat denk je nu je dit verhaal gelezen hebt?
□ Gelukkig bestaan er eerlijke mensen.
□ Het is leuk om iets met anderen te delen.

		

□ Het komt goed als je naar de goede dingen van mensen kijkt.
□ Het is fijn als je mensen kunt vertrouwen.
□

			
werkblad
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___________________________
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Een vreemde spaarpot
Milieu

Kringloop

		
		
		

Een kringloop is een soort cirkel. Hetzelfde komt nog een keer terug.
Welke spullen kunnen andere mensen gebruiken als jij ze niet meer nodig hebt?
Zet er een  voor.

		

__ kast 			

__ bank 		

__ melk 		

__ tv 				

		

__ jas 			

__ koelkast 		

__ computer 		

__ broek 		

		

__ tent 			

__ kaas 		

__ ondergoed

__ boek 			

		

__ batterij		

__ fiets 		

__ brood 		

__ speelgoed
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Breng jij ook spullen naar de kringloop?

Waarom doe je dat?
□ De kringloopwinkel verkoopt mijn oude spullen en het geld gaat
naar een goed doel.
□ Ik vind het zonde om goede spullen weg te gooien.
□ Het is beter voor het milieu.
□ Ik help mensen die niet zo rijk zijn.
□ De afvalberg wordt kleiner.
□ ______________________________________
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Een kringloopwinkel heeft drie goede doelen

Welke doelen zijn dat, denk je?
□ Ze verzamelen spullen die mensen voor weinig geld kunnen kopen.
□ Ze geven boetes aan mensen die spullen weggooien.
□ Ze halen chemisch afval op.
□ Ze helpen mensen aan werk bij het ophalen, uitzoeken en herstellen van
spullen.
□ Ze zorgen voor het milieu, omdat er minder wordt weggegooid.
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Een vreemde spaarpot
Milieu

Afval scheiden

		
		

De gemeenten gaan steeds meer afval scheiden.
Zet een cirkel om de spullen die je apart kunt inzamelen.

			

glas

textiel

groente

verf

aardewerk

			

hout

ijzer

fruit

witgoed

bruingoed

			

papier

plastic

batterijen

kleding

tijdschriften

			

petflessen

tuinafval

schoenen

huisraad

meubels
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Een nieuw apparaat kopen

		
		

Voor deze apparaten gelden speciale regels en wetten.
Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden in:
Kies uit: gratis - ID - inwoners - milieustraat - verwijderingsbijdrage

			

Als je een nieuw apparaat koopt, moet je een _________________betalen. 			

				Je kunt dan het oude apparaat ______________ in de winkel inleveren.
			

Maar je kunt het apparaat ook in de ____________________inleveren.

			

De milieustraat is alleen voor de _________________ van die gemeente.

			

Je moet dan wel een __________laten zien.
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Iedere Nederlander gooit 50 kilo voedsel weg per jaar

Dat is goed eetbaar voedsel en geen afval zoals schillen en botjes. Dat is zonde.
Vind jij dat ook?

					 Ja, want ______________________________________				
					 Nee, want _____________________________________
7
		

		
		

Eten is om op te eten

Lees hierover ook op http://www.milieucentraal.nl/campagnes/etenisomopteeten/
Ze geven je vier tips.
Kies één of meer tips. Schrijf op hoe je dat gaat doen.
□ Slimmer kopen, door _______________________________
□ Slimmer koken, door _______________________________
□ Slimmer bewaren, door ______________________________
□ Restjes hergebruiken, door ____________________________

werkblad 4
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Een vreemde spaarpot
Taal in het verhaal

Het meisje in de winkel zegt: ‘We kunnen niet steeds spullen terug gaan geven.’

		
Je kunt veel woorden maken met geven.
		
Bijvoorbeeld: afgeven - nageven - opgeven - vergeven - weergeven - weggeven
			
		
Maak deze zinnen af met één van deze kleine woordjes.
		
Schrijf de woordjes in de puzzel.
		
		

Sommige mensen zijn zo gul dat ze alles [1] ___geven aan de armen.

		

Ruth gaat de oude kleren [2] ___geven bij de kringloop

1

		

Deze telefoon kan het nummer [3] ___geven op het display.

2

		

Het meisje moet blijven zoeken, ze moet het niet [4]___geven.

3

		

Jack zal zijn vrouw deze domme fout wel [5]___geven.

4

		

Het meisje is eerlijk, dat moet je haar [6]___geven

5

		
		

In de grijze vakjes lees je van boven naar beneden een woord.
Dat hoort ook bij milieubeleid.

2
		

Een synoniem is hetzelfde zeggen met een ander woord		

Trek een lijn naar het woord dat hetzelfde betekent.

						

knaapje 				

kringloop

						

blouse 				

overhemd

						

zenuwachtig 				

magazijn

						

hergebruik				

nerveus

						

opslagplaats 				

kleerhanger

3
		

		

6

De tijd in het verhaal

Wat gebeurde er toen? Sommige zinnen gaan daarover.
Schrijf het vetgedrukte woord in de tijd van nu.

			 toen

nu

			

Steeds kreeg Jack geen vrij.

Steeds ________ Jack geen vrij.

			

Hij droeg dat hemd toch nooit.

Hij ________ dat hemd toch nooit.

			

Al hun gespaarde geld zat erin.

Al hun gespaarde geld ________ erin.

			

Hoe kon ik dat vergeten?

Hoe ________ ik dat vergeten?

			

Het lag nog in het magazijn.

Het ________ nog in het magazijn.
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Blaffende agent
Het verhaal

Wat vind je van het verhaal?

□ menselijk
□ grappig
□ overdreven
□ raar
□ _________
2
		

De hoofdpersoon

Gert is de hoofdpersoon in dit verhaal. Wat is hij voor een man, denk je?
□ Een stille man aan de buitenkant, maar onrustig van binnen.
□ Een gewone man, zoals de meeste mannen.
□ Een aardige man, want de mensen komen bij hem als ze iets nodig hebben.
□ Een hardwerkende man die af en toe een uitstapje nodig heeft.
□ __________________________________________
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Werk en hobby

Gert repareert auto’s, fietsen en brommers. Opvoeren en crossen is zijn hobby.
Wat vind je van deze hobby’s?
□ Ze passen niet bij een man met een eigen bedrijf, want __________
□ Ze passen wel bij een man als Gert, want ___________________
□ Ik vind het wel spannend, want _________________________
□ Ik vind het gevaarlijk, want ____________________________
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Andere persoon

Jos werkt bij Gert in de zaak. Wat vind je? Lijkt hij op Gert?
		
Kruis aan waarin Jos op Gert lijkt.			
										
Ja		

Nee

					 Hij houdt van zijn werk. 			

o		

o

					 Hij is rustig.				

		

o		

o

					 Hij heeft het vak in de praktijk geleerd.		

o		

o

					 Hij heeft geen opleiding gevolgd.			

o		

o

					 Hij houdt van crossen.				

o		

o

					 Hij voelt zich verantwoordelijk.			

o		

o

					 Hij is bang voor honden.				

o		

o

werkblad 1
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‘Misschien heb ik geluk’, denkt Gert.

Wat bedoelt hij daarmee?
□ Dat hij een prijs heeft gewonnen.
□ Dat hij niet hoeft te betalen.
□ Dat ze hem niet vinden.
□ Dat zijn vrouw van hem houdt.
□ _____________________

6

Op bladzij 18 lees je: Daarna is alles weer gewoon. Of toch niet? 		

						
		

Ze voelt een raar soort spanning.

Wat voelt Lies, denk je?
□ Dat het anders is dan andere keren.
□ Dat er iets ergs is gebeurd.
□ Dat Gert tegen haar liegt.
□ Dat Gert een geheim heeft.
□ ______________________
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Gert maakte een fout door een lege plek te laten

Wat had hij ook kunnen doen?
□ De poort sluiten.
□ De garage helemaal vegen.
□ Alles aan zijn vrouw vertellen.
□ _____________________

8

Kun je meevoelen met Gert?

					 Ja, want ____________________________________

					 Nee, want __________________________________

werkblad 2

Blaffende agent
Het verhaal
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Blaffende agent
Post

Brieven
Op bladzijde 19 staat: ‘Brieven vallen op de deurmat.’

Van wie ontvang jij brieven?
□ van familie die ver weg woont
□ van de bank
□ van Justitie
□ van de gemeente
□ van vrienden en kennissen

2
		

Post van wie?

Aan een envelop kun je vaak zien van wie de brief is. Hoe zie je dat?
□ aan het handschrift
□ aan het logo
□ aan de kleur van de envelop
□ aan __________________

3

		
		

		
		
		

Belangrijke post

Soms krijg je post die belangrijk voor je is. Die moet je beantwoorden.
Van wie krijg jij zulke post? Zet daar een cirkel om.
de gemeente
SVB
Belastingdienst
Pensioenfonds
de bank
Woningbouwvereniging
Verzekeringsmaatschappij
Ministerie van Justitie

				
4
Niet beantwoorde post

		
		

Als je lang je post niet beantwoordt, kan dat nare gevolgen hebben.
Geef aan met een cijfer van 1 - 7 wat het eerste gevolg is en wat daarna komt.
__ Het gas wordt afgesloten.
__ Je krijgt de derde aanmaning.
__ Je moet je huis uit.
__ Je brievenbus raakt vol.
__ De deurwaarder belt aan.
__ De rekeningen stapelen zich op.
__ Je betaalt geen huur en krijgt huurachterstand.

werkblad 3
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Blaffende agent
Taal in het verhaal

Welk werkwoord past in de zin?

Maak met een van deze werkwoorden de zin af.
			
gaan - leren - passen - spelen - voelen - volgen
			
			
			
			
			
			

2
		

Uitgaan is hetzelfde als op stap ___________
Jos moet het vak in de praktijk ___________
Hij kan ook een cursus ___________
Gert moet zich wel gelukkig ___________
Jos neemt het over, hij moet op de zaak ___________
De vrienden willen met de politie een spel ___________

Vaktaal

		
		
		
		
		
		
3
		

Elk beroep heeft zijn eigen taal. Welke woorden horen bij het vak automonteur?
Zet een streep door de woorden die niet bij het vak horen.
accu
afstellen
blok
boete
crossen
gangetje
garage
gelukkig
humeur
justitie
kick
klant
motor
motorkap
onderdelen opvoeren prijzen
reparatie
sleutelen
sloop
starten
stuur
techniek rustig
stage
versnelling
wedstrijd
zaak
Lange woorden zijn soms moeilijk te lezen

Het lezen wordt gemakkelijker als je ziet welke kleinere woorden erin zitten.
Welke lange woorden kun je maken?
Voorbeeld: Een kap boven de motor is een motorkap.

		
		

1

2
3

4

Een auto om mee te racen is een __[1].
Een brommer om mee te crossen is een __[2].
Een hond van de politie is een __[3].
Een auto om te slopen is een __[4].
Een ruimte onder het huis,
waarin je kunt kruipen is een __[5].
Een mat voor de deur is een __[6].

5

Goed gedaan?
Dan lees je in de grijze vakjes nog een woord.
Het is een punt om uit te rusten na het rijden.
6
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Niet lang meer te leven
Het verhaal

Wat vind je van het verhaal?
		

□ Ik vind het echt, het kan iedereen overkomen.
□ Ik vind dat het een beetje valse hoop geeft, omdat ____________
□ Ik vind het zielig, omdat _____________________________
□ Ik vind het interessant, want ___________________________
□ Ik vind het __________________________________ ___

2
		

Begrijp je de tekening op bladzij 28?

Wat denk je erbij?
□ Dit verhaal gaat over _________________
□ Die man drinkt erg veel.
□ Die man is eenzaam.
□ Die man heeft enge gedachten.
□ Ik begrijp het niet.

3

De hoofdpersoon is

□ een oude man
□ een jonge man
□ weet ik niet
4

		
		

In het verhaal staat: ‘John werd steeds banger.’

Kun je dat merken?
□ Ja, want zijn stem trilde.

□ Ja, want hij hoorde steeds de stem van de dokter.
□ Nee, want hij riep tegen zijn moeder: ‘Ik ga dood.’
□ Ik weet het niet, want ________________________
5

Ontslag nemen

		

John wil graag nog even gelukkig zijn voordat hij dood gaat.

		

Hij neemt ontslag. Wat vind je van zijn besluit?
□ Dat zou ik nooit doen, omdat __________________
□ Ik begrijp dat wel, want ______________________

werkblad 1
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Niet lang meer te leven
Het verhaal

Is John blij dat de dokter zich heeft vergist?

□ Ja, want ___________________________________

		

□ Nee, want _________________________________

					 		
7

De waarheid

		

Hij gaat niet dood. Maar hij heeft geen geld en geen baan.

		

Wie is daarvan de schuld, vind je?
□ Dat is zijn eigen schuld, omdat___________________________
□ Dat is de schuld van de dokter, omdat ______________________
□ Dat is de schuld van John en de dokter, want __________________
□ Dat komt door zijn advocaat, omdat _______________________

8
		

		

Hulp

John zoekt hulp om zijn problemen op te lossen. Hij neemt een advocaat.
Zou jij het ook zo aanpakken?
□ Ja, ik zou hetzelfde doen als John.
□ Ja, ik ________________________
□ Nee, ik zou niets meer doen.
□ Nee, ik ______________________

9

Wil je dat anderen dit verhaal ook lezen?

		
		
		

Waarom? Zet een cirkel om de meningen die bij dit verhaal passen.

		

		is herkenbaar

Het verhaal ...
is goed nieuws

is verrassend
loopt goed af
________________

werkblad 2
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Niet lang meer te leven
Gezondheid

De specialist

		

Heb je klachten, dan ga je eerst naar de huisarts.
Naar welke specialist gaan zij?

		

Kies uit: chirurg - internist - gynaecoloog - podoloog - psychiater

		

John: Ik heb pijn in mijn buik. Ik moet naar de ________

			

Karel: Ik loop slecht. Ik ga naar de ________

			

				Mieke: Ik heb mijn pols gebroken. Ik moet naar de ________					
			

Ad: Ik ben erg somber en durf niet meer bij iemand op bezoek. Ik ga naar de ________

			

Selma: Ik wil graag kinderen, maar ik word maar niet zwanger. Ik ga naar de ________

2

Zorgverzekering

		

Iedereen moet een zorgverzekering hebben. De basisverzekering is verplicht.
Er is zorg voor verschillende groepen. Hoe heet die zorg?
Schrijf het hele woord in de puzzel.

		
		

			
			
			
			
			
			

De zorg voor moeder en baby heet: ________ [1]
De zorg voor kinderen en jongeren heet: ________ [2]
De zorg voor ouderen heet: ________ [3]
Tegenwoordig moet je steeds meer zelf doen. Dat heet : ________ [4]
Als je familie of iemand uit je omgeving voor je zorgt, heet dat ________ [5]
De zorg die je thuis krijgt heet: ________ [6]

1

3
4

5

2

z o r

werkblad 3
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Kies uit:
jeugdkraammantelouderenthuis- 		
zelf-
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Ander woord, dezelfde betekenis

Trek een lijn naar het woord met dezelfde betekenis.

				

tumor 				

arts

				

beter 				

gezwel

				

dokter 			

vergissing

				

fout				

genezen

2

		

Ziekenhuis

Zet een cirkel om de woorden die passen bij ziekenhuis.
gezwel
dokter
hypotheek

graf

		
		
		
		

ZIEKENHUIS
foto

tumor
uitslag

lichaam

advocaat

procent

vertrouwen

spaargeld

Tegenstelling

Schijf het tegengestelde woord in de puzzel.
Kies uit:
gezond - kort - oud - leven - slecht - blijdschap

					

1 goed

					

2 jong

					

3 verdriet

					

4 dood

					

5 lang

					

6 ziek

		
		
		

onderzoek
whisky
ontslag

medicijnen

eigen risico
schulden

3

Niet lang meer te leven
Taal in het verhaal

In de grijze vakjes lees je nog een woord.
Je hebt geen blos op je wangen, maar je ziet

werkblad 4
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Lichaamsdelen

Zoek de woorden voor lichaamsdelen bij de letters van het woord gezondheid.
Schrijf ze op de goede plaats in de puzzel.

			 benen - darm - hand - hart - knie - lip - long - nieren - rug - zenuw

g
e
z
o
n
d
h
e
i
d
5

Niet lang meer te leven
Taal in het verhaal

Tijd

		
		
		
		

De tijd speelt een rol in het verhaal.
De dokter zegt dat John niet lang meer te leven heeft.
Dat is heel vaag. Daarom vraagt John: ‘Hoe lang dan?’
Hij wil het graag precies weten.

		
		
		
		

In het verhaal staan veel vage woorden over tijd .
Hoe zou je het duidelijker kunnen zeggen?
Voorbeeld: al een tijd – al drie maanden

			 niet lang meer

-

nog maar ________

			 binnenkort		

-

over __________

			 niet langer		

-

______________

			 weinig tijd		

-

______________

			 snel			

-

______________

			 lang			

-

______________
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Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal?

□ Carlo
□ Helena
□ Andreas
□ de inspecteur
□ _________
2

Waarover gaat het verhaal?

□ iemand wordt geopereerd aan zijn oren
□ over een koptelefoon
□ over een gehoorapparaat
□ iemand ontdekt een geheim
□ _________________________
		

3
		

		
Wat weet je van Carlo in het verhaal?

□ Carlo kan niet met anderen samenwerken
□ Carlo heeft stress
□ Carlo maakt ruzie
□ Carlo maakt fouten
□ Carlo _________________________

4
		

Carlo heeft last van zijn doofheid.

Waar merk je dat aan in het verhaal?
□ Hij maakt zich zorgen om ontslag te krijgen.
□ Hij heeft een baan.
□ Hij voelt stress, omdat hij niets meer goed doet.
□ Zijn vrouw is boos op hem, omdat hij niet luistert.
□ Zijn collega’s lachen hem uit.
□ Hij hoort niet goed.
□ Hij maakt zich zorgen om zijn vriend.

werkblad 1
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Het verhaal
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Kijk naar de tekening op bladzij 44

Nieuwe oren
Het verhaal

Wat vind je ervan?
□ Deze tekening past goed bij het verhaal,
omdat______________________
□ Deze tekening past niet bij het verhaal,
omdat ______________________
6

		

Soms kan een beperking omkeren in een voordeel

Carlo is doof, maar hij gebruikt zijn doofheid goed. Vind je dat ook?
□ Ja, want _________________________
□ Nee, want _________________________
□ Daar heb ik geen mening over.

7
		

Carlo en Andreas zijn bang

Waarvoor zijn ze bang?
□ Ze kunnen hun baan verliezen.			
□ Hun collega’s worden boos.				
□ De directeur wil hen misschien omkopen.
□ De fabriek moet misschien sluiten.
□ _______________________________

		
8
		

Stel je voor dat jij een geheim ontdekt op je werk

Wat doe jij?
□ Ik ga meteen naar de politie.
□ Ik zoek een andere baan.
□ Ik hoop dat anderen ook niets doen. Anders verliest iedereen zijn baan.
□ Ik doe niets, want ____________________________________
□ Ik zou hetzelfde doen als Carlos, want _______________________

9
		

In het verhaal heeft iemand de politie een tip gegeven.

Wie denk jij dat dat heeft gedaan?
□ Andreas		
□ Carlo
□ _______

		

□ Helena		
□ iemand van de vakbond
□ ik weet niet wie dat gedaan heeft

Waarom denk je dat? _____________________________________

werkblad 2
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Nieuwe oren
Werk

Carlo en Andreas hebben een beperking

Toch moeten ze hard werken.
Als je minder hard wil werken, welke afspraken maak jij dan met je baas?
□ Ik wil beginnen wanneer ik zin heb.
□ Ik wil minder snel werken.
□ Ik wil aangepast, licht werk doen.
□ Ik wil meer vakantie.
□ Ik wil meer vrije tijd ruilen voor minder salaris.
□ Ik wil ___________________________

2

Zoveel mogelijk normaal werken

		
		

In Nederland is veel geregeld om mensen te helpen met passend werk vinden.
Ken je deze voorzieningen? Trek een lijn naar de juiste omschrijving.

		

begeleid werken				

activiteiten om je dag zinvol in te vullen

		

aangepast werken			

de plaats waar je werkt is op maat gemaakt

		

aangepaste werkplek			

een organisatie die zorgt voor werk dat je aankan

		

dagbesteding				

het werk is zo geregeld dat het bij je past

		

sociale werkvoorziening		

iemand werkt met je mee

3

		
		

Op zoek naar werk

Wat doe jij als je werk zoekt? Hier staan enkele tips.
Welke vind je goed? Geef elke tip een nummer. Begin met 1 voor de beste tip.

			 __ Ik praat met vrienden en kennissen, zij weten misschien iets.
			 __ Ik schrijf zoveel mogelijk brieven naar bedrijven.
			 __ Ik ga op bezoek bij mijn oude werkgevers, misschien mag ik terugkomen.
			 __ Ik ga naar het UWV-werkbedrijf en praat met een adviseur.
			 __ Ik ga naar het UWV en kijk in de vacaturebank.
			 __ Ik zoek advertenties op internet.
			 __ Ik doe niets, want er is geen werk.
			 __ Ik bied me aan op Facebook.
			 __ _______________________________________
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Nieuwe oren
Taal in het verhaal

Zie je het voor je? ‘Hun koppen mogen rollen.’

		
. 		
		

Dan zie je hoofden over straat rollen. Maar dat bedoelt de schrijver niet.
Wat bedoelt de schrijver er wel mee?
Trek een lijn.

		

dit staat er:
		
klokkenluider

		

2
		

		

		

dit bedoelt de schrijver:
De bazen moeten worden gepakt.

nieuwe oren

Hij maakt iets algemeen bekend.

hij zet zijn oren op scherp

Hij krijgt een gehoorapparaat.

dit stinkt behoorlijk

Hij wil alles duidelijk horen.

aan de grote klok hangen

Hij zegt het tegen de politie.

hun koppen mogen rollen

Dit is helemaal niet goed.

Synoniemen

Welk woord betekent hetzelfde als ...
1 machines
2  steekpenningen geven
2  corrupt
3 baas
4 herrie
2
5 concern
		 6 bedriegen

1

3
4

5
a
6

In de grijze vakjes lees je een deel van dit spreekwoord.
				

werkblad 4

__________ duurt het langst.

Kies uit:
apparaten
directeur
fabriek
lawaai
omkopen
oneerlijk
oplichten		
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Zwart-wit-grijs
Het verhaal

Wie spelen een rol in het verhaal?

		
Geef de volgende personen een cijfer.
			 1 = erg belangrijk in het verhaal
			 2 = niet belangrijk maar deze persoon kan ook niet gemist worden
			 3 = niet belangrijk in het verhaal
					
__ Louisa
					
__ Lea
					
__ Eddy
					
__ de blinde man
					
__ de zwarte man
					
__ Mina
					
__ een kind met grote ogen
					
__ de mensen op de markt
2

		
		
		
		

Een beeld vormen

De schrijver maakt met woorden een foto van de personen in een verhaal.
Welke woorden gebruikt de schrijver voor Lea en welke voor Louisa.
Schrijf de vetgedrukte woorden in het goede vak.
Soms past een woord bij Louisa en Lea allebei.
Lea

				

				
				
				
				
				
3

		

Louisa

‘Ik ben er, ik ben er’, zegt ze opgewekt.
Ze vraagt vriendelijk: ‘Stoort het u als ik hier mijn boodschappen zet?’
Ze steekt haar kin de lucht in en stapt flink verder.
Angstig staart ze naar de bobbel in de zak van de man.
Ze stapt wat moeilijk de stoep af. Ze loopt moeilijk.
Mensenhandelaar opgepakt door twee dappere dames.

Kleuren in het verhaal

Welke zin klopt niet?
□ De blinde heeft een rood-witte stok.

		

□ Achter de grijze poort zitten illegalen verstopt.
□ De zwarte man is de mensensmokkelaar.
□ De blinde man is inspecteur De Witte.
□ Eddy heeft een kind met grote zwarte ogen naar Nederland gesmokkeld.
□ De beide dames hebben grijs haar.

werkblad 1
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Dappere dames

Zwart-wit-grijs
Het verhaal

De dames hebben een misdaad opgelost. Wat vind jij?
□ De dames waren dapper omdat ze op Eddy gingen zitten.
□ De dames waren dapper omdat ze Eddy met hun boodschappenkar
lieten struikelen.
□ De dames waren dapper omdat ze alles goed in de gaten hielden.
□ De dames hebben Eddy per ongeluk laten struikelen. Maar ik vind ze
toch dapper.
□ _____________________________________________

5
		

		

Het is fijn als een verhaal goed afloopt

Voor wie loopt het verhaal goed af?
Schrijf de namen op de plaats waar jij ze vindt passen.

			 Eddy - zwarte man - inspecteur De Witte - het kind - Louisa - Lea

			 goede afloop						
		
___________
			
		
___________
		
___________
___________
		
6

slechte afloop
___________			
___________			
___________
___________		

Wat is dit voor een verhaal?

□ Een misdaadverhaal
□ Een doktersroman
□ Een reisverhaal
□ ____________
7

Geef je mening over het verhaal

Trek een lijn naar

 = mee eens

of

 = niet mee eens

		

De beide dames zijn gewone dames, zoals wij zelf.

		

Het verhaal heeft een goede afloop.

		

Ik ben verrast dat de blinde een inspecteur is.

		

Ik dacht, dat de zwarte man de boef was. De schrijver fopt ons.

.		

___________________________________________
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van rechts naar links.
Zoek de woorden.:  van links naar rechts 		
 van boven naar beneden
van beneden naar boven.
Zet een streep door de woorden die je gevonden hebt.
Tip: kijk ook nog even naar het plaatje op bladzij 53.


		

Wat kopen Louisa en Lea op de markt?


1

Zwart-wit-grijs
Taal in het verhaal

		
		

						
appel 		
bananen 		
kaas 			
komkommer
peren 		
pruimen 		
sla 			

aubergine
bieten
kersen
meloen
prei 		
radijs
ui

k

o m k

o m m e

r

a

u

b

e

r

g

i

n

e

a

u

i

r

s

g

e

e m

s

s

e

s

l

o

r

r

e

e

ij

t

e

a

p p

e

l

d d e n k o p p o
b a n a n e n e e
r r p r u i m e n

		
		

Goed gedaan?
Dan hou je nog 9 letters over. Schrijf die letters op volgorde in deze zin.

		

Op de markt ben je vaak 						

2

		
		
		
		

uit dan in de winkel.

Nieuwtjes en roddels

Louisa en Lea drinken samen koffie.
Ze praten over de nieuwtjes en de roddels uit de buurt.
Als je roddelt, dan vertel je slechte dingen over een ander.
Een nieuwtje vertel je over iets wat in de buurt is gebeurd.
Lees de volgende zinnen en zet ze in het goede vak.

				
				
				
				
				
				

1
2
3
4
5
6

Bij Jan en Irene hebben ze ingebroken.
Wist je dat Mina haar kat geen eten geeft?
Die buurman heeft papier van kantoor gepikt.
Alie drinkt veel te veel.
Ik hoor vrachtwagens in de nacht.
Mensenhandelaar opgepakt dankzij twee dappere dames.

		
nieuwtje						
roddel			
_________________			
_________________			
_________________			
_________________			
_________________			
_________________			
_________________			
_________________
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Zwart-wit-grijs
Taal in het verhaal

3
		

Welk woord hoort niet bij de rij woorden?

Zet een streep door dat woord. Schrijf dan de eerste letter van dat woord in de zin.

		

1 blind - doof - slim 					

4 blinde - inspecteur - Lea

		

2 appeltaart - slagroom - illegalen			

5 groente - kaas - praatje

		

3 poort - deur - raam					

6 schrik - angst - dapper

						
d e

m e n 1 e n

2 n

d e

g e 4 e z e n

k 3 a n t
o v e r

d a 5 p e r e

d e

4

h e b b e n

6 a m e s.

Zwart-wit denken over een ander

		
		
		
		

Dan zie je maar één kant van een ander.
Hier lees je steeds een tegenstelling.
Als je er een woord tussen zet, denk je niet meer zwart-wit.
Kies uit deze woorden. Je mag meer woorden kiezen.

		

aardig - fors - grijs - maatje meer - middelbare leeftijd - voorzichtig

zwart

grijs

wit

dik

dun

bang

dapper

oud

jong

zacht ei

een heks

Tip: luister naar het liedje van Frank Boeijen op internet.
		
‘ Denk niet zwart, denk niet wit, maar denk in de kleur van je hart.’
Typ de vette woorden in het zoekvak bij Google.
werkblad 4
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Zwart-wit-grijs
Taal in het verhaal

Mooie zinnen over bang zijn

‘Wat zijn we toch angsthazen’, zeggen Lea en Louise tegen elkaar.

		
		
		
		
		

Vul de volgende zinnen aan met de juiste woorden.
En schrijf deze woorden ook in de puzzel.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kies uit:
als - bagger - hartje - leeft - piepzak - schaduw - sokken - tanden - water
Hij is bang zich aan koud ________ te branden (=hij is erg voorzichtig).
Hij laat zijn ________ zien. (=hij toont dat hij niet bang is ).
Hij schijt zeven kleuren ________ (=hij is erg bang).
Hij is bang voor zijn eigen ________ (=hij is overdreven bang).
Wie bang ________, gaat ook bang dood. (=je gaat zoals je geleefd hebt).
Zij heeft een klein ________ (=ze durft weinig, ze is gauw bang).
Zij zit in de________ (=ze weet geen oplossing, ze is bang voor de gevolgen).
Zij is ________ de dood voor onweer (=ze is heel erg bang voor onweer).
Hij is een held op ________ (=hij doet zich dapper voor, maar hij is een bangerik).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

		

Goed gedaan? Dan lees je een vraag.

		

Ben jij een 						

werkblad 5
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Het huwelijk van Reva
Het verhaal

Waar speelt het verhaal zich af?
		

□ in Nederland
□ in Europa
□ in Azië

2

Hoe weet je dat?

□ door de namen in het verhaal (Iham, Alok)
□ door het plaatje
□ door het krantenbericht. Patna ligt niet in Nederland.

3
		

In dit verhaal nemen de ouders een besluit voor hun kinderen

Wat vind je daarvan?
□ Goed, want ouders zijn de baas.
□ Niet goed, want kinderen moeten hun eigen leven kunnen leiden.
□ In dit geval is het wel goed, lijkt me.
□ ________________________________________

4

In het verhaal staat: Iham gaat zich echt niet aanpassen.

						
Dat doet een echte man niet.
		
		
Wat vind je daarvan?
□ Goed, want mannen zijn de baas.

□ Het maakt niet uit wat hij zegt. In het echt is de vrouw toch de baas.
□ Hij verandert wel als hij getrouwd is. Zo gaat dat nu eenmaal.
□ Niet goed. Man en vrouw moeten samen overleggen en dan een besluit
nemen.
□ _______________________________________________
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Het is fijn als een verhaal goed afloopt

Voor wie loopt het verhaal goed af? Schrijf de namen op de plaats waar jij ze vindt passen.

			

Alok - Iham - Reva - de ouders van Reva - de ouders van Iham en Alok - de buurmannen

			
goede afloop					
			
___________
			
___________
			
___________
___________
			
6
		

slechte afloop
___________						
___________						
___________
___________						

Welk gevoel past bij welke personen?

Trek lijnen.
					
Alok
Iham
Reva
de moeder van Reva
de vader van Reva
de moeder van Alok en Iham
de vader van Alok en Iham
de buurmannen

7
		

Het huwelijk van Reva
Het verhaal

geluk
verdriet
blijdschap
woede
tevredenheid
wraak
liefde
onmacht
verbazing
bezorgdheid
schaamte
opluchting
________

Bekijk het plaatje

Welke tekst past bij dit plaatje?
□ Gisteren is hij met vrienden naar een bar geweest. Ze hebben alcohol gedronken.
□ O, wat schaam ik me voor mijn broer. Hij is nog dronken van gisteren.
□ Alok gelooft niet dat Iham zal veranderen als hij getrouwd is.
□ Zijn ouders weten niet dat Iham drinkt. Dat heeft hij wel geheim kunnen houden.

8

Zou je dit verhaal aanraden aan een ander om te lezen?

□ Ja, want ___________________________________
□ Nee, want _________________________________
werkblad 2
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Het huwelijk van Revan
Taal in het verhaal

Woorden met ‘trouw’

Reva heeft een prachtige trouwjurk.
Welke woorden kun je nog meer met trouw maken?
Zoek de woorden die erachter passen op in het letterveld.

b

f

e

e

s

t

e

b

o

e

k

j

e

r

r

t

p

a

r

t

ij

u

o

a

a

k

t

e

i l k a a r t
								
							
o f r i n g t
							

Heb je alle woorden gevonden?
Schrijf de nieuwe lange woorden hieronder op.
Eén lang woord staat er al.

		

1 trouwerij		

4				

7		

		

2				

5				

8

		

3				

6				

9

		
		

Je houdt nog acht letters over.
Daar kun je een ander woord voor trouwerij van maken.

2
			
			

Wat betekent dat?

In de tekst op bladzij 60 staat: Daarom heeft Iham haar hand gevraagd.
Wat betekent: de hand vragen?

			

Trek lijnen van de uitdrukkingen naar de betekenis.

			

om haar hand vragen 					

niet weten wat te zeggen

			

het kan hem de kop kosten				

aan het eind komt alles goed

			

het naadje van de kous willen weten			

hij verliest uiteindelijk

			

met een mond vol tanden staan			

dit is het einde voor hem

			

aan het kortste eind trekken				

vragen om te trouwen

			

het tot een goed einde brengen			

precies willen weten hoe het zit
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Welke woorden passen in de zin?

Vul in.
Kies uit: bij - door - in - met - naar - op - tegen - tot - van - voor

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
4
			

Reva luistert ademloos ________ wat Alok zegt.
Haar tranen vallen ________ haar mooie jurk.
Wanhopig kijkt Reva ________ zich uit.
Haar moeder zegt: ‘Ik ga wel ________ je vader praten.’
Ook de buurmannen zijn ________ het gesprek.
Wat moeten ze zeggen ________ alle gasten?
Reva glimlacht ________ haar tranen heen naar Alok.
Alok kijkt________ de een naar de ander.
Reva wacht ________ ze haar komen halen.
________ haar mooie jurk loopt ze naar Alok toe.

Welke woorden zijn tegengesteld?

Trek lijnen.
					
dronken 			
					
boos				
					
huilen				
					
geluk				
					
trouwen			
					
geheim			
					
slapen				
					
wanhopig			
					
gewoon			
					
mooi				
					
verstoten			
					
uitgaan			
					
stralen				

5

Het huwelijk van Reva
Taal in het verhaal

hoopvol
thuisblijven
openbaar
waken
dof
nuchter
vreemd
aannemen
blij
lachen				
scheiden
verdriet
lelijk		

Welke uitdrukking past bij dit verhaal?

□ Na regen komt zonneschijn
□ Eind goed, al goed
		

□ Liefde maakt blind
□ Wat je dronken doet, daar je nuchter voor boet
□ Er verdrinken meer mensen in een glas dan in zee
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Een andere baby
Het verhaal

Je hebt het verhaal gelezen

Wat denk je ervan?
□ Zoiets gebeurt wel vaker. Maar het is wel een grote fout.
□ Ik ben blij dat mij dat nooit overkomen is. Ik zou het niet hebben overleefd.
□ Gelukkig dat alles goed gekomen is.
□ Raar, dat ze zolang gewacht hebben. Ze hadden dit al veel eerder kunnen
verwachten.
□ __________________________________________________

2

		

De laatste zin van het verhaal is: Ondanks alle verdriet is het goed zo.

Kun je hun verdriet begrijpen?

□ Dat van Katerina en Libor wel, dat van Irina niet.
□ Ja, dat begrijp ik wel.
□ Nee, dat is onzin. Alles is goed gekomen. Waarom moet je dan verdriet hebben.
□ ____________________________________________________
				

3
		

Bekijk het plaatje

Wat vind je ervan?

□ Het past precies bij het verhaal.
□ Ik vind het goed uitgebeeld.
□ Beetje raar, het is net een puzzel.
□ Leuk gevonden om het zo uit te beelden.
□ ____________________________
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Een andere baby
Het verhaal

Bekijk de tekening op bladzij 72. Wie is de blonde vrouw?

□ Irena, want Irena zegt: ‘Er zijn blonde mensen die een donker kind krijgen.’
Dat kan dus. Zij is blond en Katerina is donker.
□ Zomaar iemand die Katerina tegenkomt. Katerina zegt:
‘Ze is zo blond, zo anders dan wij. Iemand zei dat Libor de vader niet is.’
□ Je kunt niet weten wie dat is. In het verhaal staat niet hoe Irena eruit ziet.
□ Het kan Irena niet zijn, want Irena is de oma, niet de moeder. Op het eind zegt
ze: ‘Met een schok herkent ze de baby.’ De baby moet dus ook op haar lijken
en dan is ze donker.
5

		

6

		

Irena werkt in de tuin bij de aardbeien.

Welke geuren en geluiden passen daarbij?
□ insecten die zoemen

□ een geur van aarde

□ ruisen van de bomen

□ een geur van aardbeien

□ straatgeluiden

□ een geur van gedroogd gras

□ _____________

□ ________________

Irena knuffelt met de kleine Nikola.

Wat ruikt ze, denk je?
□ baby-olie
□ haar luier
□ melk
□ ________

7
		

In stilte drinken ze hun koffie. Alleen Nikola maakt geluid.

Welke geluiden kun je je hierbij voorstellen?
□ __________________________
□ __________________________
□ __________________________
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Op bladzij 75 staat:

						
						
		

De kleine meid strekt haar armpjes uit.
Katerina tilt haar op schoot en
slaat haar armen om het kleine lijfje heen.

Wat voor gevoel krijg je als je dit leest?
□ Een fijn gevoel.
□ Ik weet niet hoe zoiets voelt.
□ Ik voel me vertederd.
□ Het doet me niets.
□ ______________

9
		

Ontzet kijkt Irena van de een naar de ander.

Wat voelt Irena?
□ wanhoop 			
□ onmacht 			
□ schrik
□ ontroering
□ _______

werkblad 3
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Welk woord past in de zin?

Vul in elk stukje een woord in uit het rijtje.
donkere - eerst - iemand - iets - kind - knieën - krant - lekker - niet - nooit
1
6
Irena kijkt op van haar werk.
Het is zondagmiddag.
Ze zit op haar ______ in de tuin.
Irena leest de ______.
Bij de aardbeien.
Haar man doet een dutje.
2
De kleine Nikola ligt ______ te slapen.
Vertederd kijkt Irena naar de baby.
Ze ligt er zo lief bij.

7
Haastig zet Irena de baby neer.
Vol spanning kijkt ze naar hun gezichten.
Ziet ze ______ wat de uitslag
voorspelt?

3
Voordat Irena thee gaat zetten, kijkt ze
______ in de wagen.
Daar ligt haar kleindochter, Nikola.
Zes maanden is ze.

8
Ze krijgt haar eigen kind terug.
Maar dat kind kent ze niet.
Ze heeft haar echte kind nog ______
gezien.

4
Ze is zo blond, zo anders dan wij.
Libor heeft ruzie gehad op zijn werk.
______ zei dat hij de vader niet is.

9
De ______ ogen kijken haar aan.
Een schaduw trekt over haar gezichtje.
Even lijkt het of ze gaat huilen.
Maar dan breekt er een klein lachje door.

5
Hij werd boos.
Maar dit is______ de eerste keer.
Hij hoort dat steeds.’


1
2

2
		

Een andere baby
Taal in het verhaal

Schrijf de woorden uit opdracht 1
over in de puzzel

3
4
5
6

Welk woord lees je van boven naar beneden?
____________________
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