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Begrijpend Lezen 
Groep 4



Begrijpend Lezen 
Groep 4

Het is belangrijk dat de leerlingen naast het technisch lezen ook vaardig worden in het 
begrijpen van verhalende en andersoortige teksten. Met een goed leesbegrip halen ze meer 
plezier uit woorden en teksten. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het 
technisch lezen, maar ook van het begrip bij vakken zoals rekenen en wereldoriëntatie. 

Het lesboek Begrijpend Lezen voor groep 4 bevat 41 lessen met grappige, spannende en 
informatieve teksten. Naast korte verhalen zijn er ook strips, handleidingen, moppen, een 
krantenartikel, een webtekst, een brief en nog meer.
 
Bij het lesboek horen 2 werkboeken en een handleiding voor de leerkracht.
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Les 19

De eerste boeren

Heel vroeger waren er al boeren in ons land.
Ze bouwden hun huis van hout en leem.
Dat is een soort klei.
Het dak was van stro.
Er waren binnen geen muren of deuren.
Het hele gezin woonde bij elkaar in die ene ruimte.
Daar zaten ze op een boomstronk.
En ze sliepen op hooi of op de vacht van een dier.
In de winter stond het vee ook binnen.
Zo hielden mensen en dieren elkaar warm.
Maar of het ook lekker rook?

Les 2

Voorbeeldpagina uit Begrijpend lezen groep 4, lesboek 1
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ACTIEF LEREN LEZEN / BEGRIJPEND LEZEN GROEP 4 

Voor het lezen
Stel de volgende vragen:
• Wat gaan we doen?
• Hoe gaan we het doen?

Lezen van de tekst
• Lees de tekst hardop samen met de groep, in een rustig tempo.
•  Stel vragen over de tekst en visualiseer de tekst. 

Voorbeelden van vragen:
* Waar gaat de tekst over?
* Wie komen er in de tekst voor?
* Waar zijn ze?
* Wat doen ze?
* Wat gebeurt er?

Na het lezen
• Laat de tekst kort samenvatten, eerst heel kort ieder voor zich, daarna in het tafelgroepje, dan 

in de hele groep.
• Bespreek de volgende vragen door middel van terug laten zoeken in de tekst, aan laten wijzen 

waar het antwoord staat, en navragen hoe dat gevonden is:
1. Wat voor soort tekst is dit? (Dit is een informatieve tekst, die iets vertelt over het vroeger was.)
2. Gaat deze tekst over de boeren van nu? (Nee, de tekst gaat over boeren die lang geleden leefden.)
3. Hoe zag zo’n huis er van binnen uit? (Van binnen was het huis één grote ruimte zonder 

muren of deuren.)
4. Waren er stoelen en banken in zo’n oude boerderij? (Nee, er waren geen stoelen of banken in 

zo’n oude boerderij, want er staat: ‘Ze zaten op een boomstronk.’)
5. Waarom staat er in de laatste regel: ‘Maar of het ook lekker rook?’ (In de laatste regel staat 

‘Maar of het ook lekker rook?’, omdat de mensen en de dieren in dezelfde ruimte leefden. De 
mensen woonden dus eigenlijk in een stal.)

Evaluatie
Kort navragen:
• Hoe ging het?
• Wat vond je moeilijk?
• Wat heb je geleerd?
• Zijn de doelen behaald?

>> VERVOLG >> >>

Mondelinge les
De leerkracht bespreekt door modelen de tekst met de leerlingen.

Duur van de les
2 x 30 minuten 

Doel van de les
De leerlingen kunnen het verhaal kort en in grammaticaal 
juiste en volledige zinnen navertellen. Ze kunnen de vragen 
goed beantwoorden.

Didactische werkvormen
Modelen, vragen stellen, samenwerken bij het beantwoorden 
van mondelinge vragen, zelfstandig beantwoorden van 
schriftelijke vragen.

LESMOMENT 1
Tijdens het eerste lesmoment wordt de tekst gelezen en met de 
hele groep besproken. Ook de leerlingen die al verder zijn met 
technisch lezen doen gewoon mee met de groep.

Les 2: De eerste boeren 

BEGRIJPEND LEZEN LES 2

INSTRUCTIE LES 2

Voorbeeldpagina uit ordner Handleiding leerkracht, instructie lesboek
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ACTIEF LEREN LEZEN / BEGRIJPEND LEZEN GROEP 4 

4

Werkboek Begrijpend lezen
De leerlingen die dit kunnen, gaan zelfstandig aan de slag met de vragen uit het werkboek, 
behorend bij deze les. Daarna maken ze ook de bijbehorende rechterpagina. 
Met de leerlingen die dit nog lastig vinden worden de vragen aan de instructietafel besproken 
door middel van modelen.

De antwoorden uit het werkboek dienen gecorrigeerd te worden op juist taalgebruik en spelling. 
Indien nodig de fouten laten verbeteren door de leerling.
Met de korte schrijfopdracht onderaan worden de leerlingen aangemoedigd om vrijuit te 
schrijven. Zo zijn ze op een creatieve manier actief bezig om hun gedachten te verwoorden. Het is 
vooral de bedoeling de leerlingen hierin positief te stimuleren, hoewel correcties natuurlijk ook 
noodzakelijk blijven. 

Hoe kunnen de leerlingen meerkeuzevragen beantwoorden?
• Het antwoord is altijd terug te vinden in de tekst.
• Lees de vraag rustig door en bedenk voor jezelf wat het antwoord is.
• Zoek het antwoord op in de tekst / wijs aan waar het antwoord staat.
• Lees dan alle mogelijke antwoorden (dus niet stoppen als je de goede denkt te zien!).
• Zet een rondje om het juiste antwoord.
• Als je niet weet wat het juiste antwoord is, kan je de tekst nog een keer lezen om te zien of je 

het antwoord kan vinden.
Wanneer een leerling een vraag fout beantwoordt, is het zinvol om te vragen hoe hij of zij tot dit 
antwoord is gekomen. Zo kan voorkomen worden dat er steeds weer een onjuiste 
oplossingsstrategie wordt gebruikt.

Maak de zin af (rechterpagina)
De leerling leest de tekst in het blok zachtjes hardop voor. Op de plaatsen met de stippellijnen 
met cijfers wordt het desbetreffende cijfer voorgelezen. Daarna leest de leerling de zin met de 
…1… voor met achtereenvolgens de vier mogelijke antwoorden (a, b, c en d). Bij ieder antwoord 
wordt overwogen of dit het juiste kan zijn. Tot slot omcirkelt de leerling het beste antwoord. 
Ditzelfde wordt vervolgens ook gedaan met de zinnen met de …2… en eventueel de …3…

LESMOMENT 2
• De leerlingen maken de les en de bijbehorende rechterpagina uit het werkboek af.
• De leerlingen die dit nodig hebben krijgen aan de instructietafel extra ondersteuning bij het 

beantwoorden van de vragen uit het werkboek door middel van modelen.
• Alle leerlingen 

*  lezen ook in hun leesboek;
*  maken eventueel de vragen behorend bij hun leesboek uit de map Boekenkast.

Het belang van boeken lezen
Lezen leer je door het te doen. Het is daarom de bedoeling dat alle leerlingen tijdens het tweede 
lesmoment ook in hun leesboek lezen. Leerlingen die moeite hebben om de vragen in het 
werkboek af te maken, worden tijdens het tweede lesmoment geholpen aan de instructietafel, 
zodat ook zij gedurende de rest van de les tijd hebben om te lezen.

ANTWOORDEN WERKBOEK

Bij les 2 De eerste boeren
1. Leem is een soort klei.
2. Er was 1 kamer in het huis van een boer.
3. De boeren sliepen op hooi of op de vacht van een dier.
4. a
5. c

Maak de zin af
1. a
2. d
3. c
 

BEGRIJPEND LEZEN LES 2

INSTRUCTIE LES 2

Voorbeeldpagina uit ordner Handleiding leerkracht, instructie lesboek
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 Bij les 2

1 Wat is leem?

2 Hoeveel kamers waren er in het huis van een boer?

3 Waar sliepen de boeren op?

4 Wat is waar?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Het huis was van hout en leem.
b. Op het dak lag leem.
c. Ze zaten op de bank.
d. In de zomer stond het vee binnen.

5 Wat is het vee?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Dat zijn de planten in de tuin.
b. Dat zijn de tafel en de stoelen.
c. Dat zijn de dieren van een boer.
d. Dat is de grond van de boer.

Waar zou jij een huis van bouwen?
 

6
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Maak de zin af.

De grootste
Papa loopt op te scheppen.
‘Ik ben de grootste hier!’
‘En ben je ook de sterkste?’ vraagt Luuk.
‘Zeker weten!’ zegt …1…
‘Kan je mij dan tillen?’ vraagt Luuk.
‘Echt wel,’ zegt papa.
‘Heel hoog, dat ik op je nek zit?’
‘Pff, eitje,’ zegt papa.
Hij tilt Luuk …2….
‘Nu ben ik lekker de …3…!’ roept Luuk.

1 Welk woord kan het beste bij de …1…?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. papa.
b. Luuk.
c. mam.
d. eitje.

2 Wat kan het beste bij de …2…?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. op het dak.
b. op het bed.
c. op zijn schoot.
d. op zijn nek.

3 Welk woord kan het beste bij de …3…?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. kleinste
b. oudste
c. grootste
d. liefste
 

Maak dit ook  

7
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Les 55

Hoi oma! 
Dit is Pip.
Ben je thuis? 16:30

Morgen is mijn boekenbeurt.
Mag ik die op jou proberen? 16:32

Het speelt honderd jaar geleden.
Jij zal het wel mooi vinden,
want jij bent ook al bijna honderd. 16:33

Lekker!
Die heb ik het liefst. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ik pak nu mijn fiets en kom er aan. 16:36

Geintje oma 16:33

Koeienvlaai?
16:34

Ja lieverd, ik ben thuis.
Kom je op visite? Gezellig! 16:32 99  

Natuurlijk mag dat. 
Wat voor boek heb je gelezen? 16:32 99  

Ik ben nog lang geen honderd! 16:33 99  

O, gelukkig…
Dan krijg je vlaai bij de thee. 16:33 99  

Wat ben je toch een gekkerd, Pip.
Slagroomvlaai natuurlijk! 16:34 99  

Paulien de Boer •••

Les 36

Voorbeeldpagina uit Begrijpend lezen groep 4, lesboek 
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ACTIEF LEREN LEZEN / BEGRIJPEND LEZEN GROEP 4 

Mondelinge les
De leerkracht 
bespreekt door 
modelen de 
tekst met de 
leerlingen.

Duur van de les
2 x 30 minuten

Doel van de les
De leerlingen 
kunnen het 
verhaal kort en 
in grammaticaal 
juiste en 
volledige zinnen 
navertellen. Ze 
kunnen de 
vragen goed 
beantwoorden.

Didactische werkvormen
Modelen, vragen stellen, samenwerken bij het 
beantwoorden van mondelinge vragen, zelfstandig 
beantwoorden van schriftelijke vragen.

Visualiseren van de tekst
Voorbeelden van vragen:

* Waar gaat de tekst over?
* Wie komen er in de tekst voor?
* Waar zijn ze?
* Wat doen ze?
* Wat gebeurt er?

LESMOMENT 1
• Stel voor het lezen de volgende vragen:

* Wat gaan we doen?
* Hoe gaan we het doen?

• Lees de tekst hardop met de groep, in een rustig 
tempo.

• Laat de tekst kort samenvatten.
• Bespreek de tekst met behulp van de 

mondelinge vragen (zie hiernaast), door middel 
van modelen. Doe dit door middel van terug 
laten zoeken in de tekst, aan laten wijzen waar 
het antwoord staat, en navragen hoe dat 
gevonden is.

• Evalueer met de leerlingen wat ze lastig vonden 
aan de tekst.

• De leerlingen die dit kunnen, gaan zelfstandig 
aan de slag met de vragen uit het werkboek, 
behorend bij deze les. Met de leerlingen die dit 
nog lastig vinden worden de vragen aan de 
instructietafel besproken door middel van 
modelen.

(Voor meer informatie over het werken met het 
werkboek: zie achterzijde van dit blad.)

De tekst van deze les is een chat op de telefoon, 
bijvoorbeeld in WhatsApp.

LESMOMENT 1
Lees de tekst volgens de instructie in het grijze 
blok hiernaast.

Bespreek mondeling de volgende vragen:
1. Wie zijn de personen in het app-gesprek? 

(Pip en haar oma voeren een app-gesprek.)
2. Is de telefoon van Pip? (Nee, de telefoon is 

van Paulien de Boer.)
3. Wat gaat er de volgende dag gebeuren? (De 

volgende dag heeft Pip een boekenbeurt.)
4. Vertelt Pip de titel van haar boek aan oma? 

(Nee, Pip vertelt de titel van het boek niet.)
5. Wat is de lievelingsvlaai van Pip? (Pip vindt 

slagroomvlaai het lekkerst.)

>> VERVOLG >> >>

Les 36: De chat 

INSTRUCTIE LES 36

BEGRIJPEND LEZEN LES 36

Voorbeeldpagina uit ordner Handleiding leerkracht, instructie lesboek
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ACTIEF LEREN LEZEN / BEGRIJPEND LEZEN GROEP 4 

LESMOMENT 2
• De leerlingen maken de les en de bijbehorende rechterpagina 

uit het werkboek af.
• De leerlingen die dit nodig hebben krijgen aan de 

instructietafel extra ondersteuning bij het beantwoorden van 
de vragen uit het werkboek door middel van modelen.

• Alle leerlingen 
* lezen ook in hun leesboek;
* maken eventueel de vragen behorend bij hun leesboek uit 

de map Boekenkast.

Het belang van boeken lezen
Lezen leer je door het te doen. Het is daarom de bedoeling dat 
alle leerlingen tijdens het tweede lesmoment ook in hun 
leesboek lezen. Leerlingen die moeite hebben om de vragen in 
het werkboek af te maken, worden tijdens het tweede 
lesmoment geholpen aan de instructietafel, zodat ook zij 
gedurende de rest van de les tijd hebben om te lezen.

Werken met het werkboek 
De antwoorden uit het werkboek dienen gecorrigeerd te worden 
op juist taalgebruik en spelling. Indien nodig de fouten laten 
verbeteren door de leerling.
Met de korte schrijfopdracht onderaan worden de leerlingen 
aangemoedigd om vrijuit te schrijven. Zo zijn ze op een creatieve 
manier actief bezig om hun gedachten te verwoorden. Het is 
vooral de bedoeling de leerlingen hierin positief te stimuleren, 
hoewel correcties natuurlijk ook noodzakelijk blijven. 

Hoe kunnen de leerlingen meerkeuzevragen 
beantwoorden?
• Het antwoord is altijd terug te vinden in de tekst.
• Lees de vraag rustig door en bedenk voor jezelf wat het 

antwoord is.
• Zoek het antwoord op in de tekst / wijs aan waar het 

antwoord staat.
• Lees dan alle mogelijke antwoorden (dus niet stoppen als je 

de goede denkt te zien!).
• Zet een rondje om het juiste antwoord.
• Als je niet weet wat het juiste antwoord is, kan je de tekst 

nog een keer lezen om te zien of je het antwoord kan vinden.
Wanneer een leerling een vraag fout beantwoordt, is het zinvol 
om te vragen hoe hij of zij tot dit antwoord is gekomen. Zo kan 
voorkomen worden dat er steeds weer een onjuiste 
oplossingsstrategie wordt gebruikt.

De rechterpagina
Op de rechterpagina van het werkboek is nog een extra 
opdracht opgenomen, die ook hoort bij deze les.

Tekst met blokjes en cirkels
Dit is een oefening in het kijken naar een tekst. Hierbij is het 
antwoord niet altijd te vinden in dezelfde zin; het kan ook in 
een eerdere of latere zin staan.

LESMOMENT 2
Vervolg de les volgens de instructie 
in het grijze blok hiernaast.
Alle kinderen lezen ook in hun 
leesboek, op hun eigen leesniveau.

ANTWOORDEN WERKBOEK 

Bij les 36 De chat 
1. Paulien de Boer is de moeder van 

Pip. (Dat kun je zien aan het 
kleine fotootje bovenaan, waar 
Pip en haar moeder op staan.)

2. Pip vraagt of oma thuis is omdat 
ze naar haar toe wil komen.

3. Koeienvlaai is de poep van een 
koe.

4. d
5. a

Lees de tekst goed
1. c
2. a
3. b

INSTRUCTIE LES 36

BEGRIJPEND LEZEN LES 36

Voorbeeldpagina uit ordner Handleiding leerkracht, instructie lesboek
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 Bij les 36

1 Wie is Paulien de Boer?

2 Waarom vraagt Pip of oma thuis is?

3 Wat is koeienvlaai?

4 Hoe oud is de oma van Pip?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. 100 jaar.
b. Dat weet je niet, maar bijna 100 jaar.
c. 10 jaar.
d. Dat weet je niet, maar nog lang geen 100 jaar.

5 Waar gaat Pip op de fiets heen?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Pip gaat naar het huis van oma.
b. Pip gaat naar school.
c. Pip gaat naar het werk van oma.
d. Pip gaat naar huis.

Bij wie ga jij graag op visite?
 

34
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Lees de tekst goed.

De duizendpoot
Met mijn duizend poten kan ik heel hard lopen.
Maar het is niet handig als ik schoenen moet kopen.

1 Lees de zin waar  voor staat.
Wie vertelt dit?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een verkoper van schoenen.
b. Een juf.
c. Een duizendpoot.
d. Een hardloper.

2 Lees de zin waar  voor staat.
Wat is niet handig?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Om duizend schoenen te passen.
b. Om te remmen.
c. Om tot duizend te tellen.
d. Om heel hard te gaan.

3 Wat is dit voor tekst?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een uitleg.
b. Een rijmpje.
c. Een verslag.
d. Een raadsel.

Maak dit ook  

35
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Lezenmet begrip 

is lezen met plezier



Boekenkast
Groep 4



Boekenkast
Groep 4

Vrij lezen is heel belangrijk, en natuurlijk ook ontzettend leuk! Daarom biedt Actief Leren 
Lezen ook voor groep 4 een boekenkist aan. De boeken zijn geschreven door de ervaren 
auteurs van Kluitman. Ze zijn grappig, spannend, ontroerend of informatief. Er zit voor 
iedereen wel wat bij!

Er zijn in totaal 100 verschillende titels van AVI-E3 tot en met AVI-E5. Bij elk
boek zijn in de handleiding mondelinge en schriftelijke vragen opgenomen.

Ieder schooljaar wordt er een extra boekenpakket met daarin nieuwe titels aangeboden.

Bij groep 3 hoort  
een eigen boekenkast.

Bij de boekenkast hoort een 
handleiding met mondelinge en 
schriftelijke vragen bij elk boek.

© Kluitman Educatief
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Het klooster op de berg

‘Dat zijn wel duizend treden,’ zucht Dex. Hij kijkt 

omhoog. De trap is in de berg uitgehakt. Bovenop staat 

een klooster.

‘Je overdrijft,’ zegt mam Durfal. ‘Het zijn er maar een 

paar honderd.’ Ze schuift haar bril omhoog en zet haar 

voet op de eerste tree. ‘Kom!’

Mam gaat voorop. Dan komt hun gids, Kun. Dex is de 

derde. Ze hebben dikke jassen aan. Apie zit op de 

schouder van Dex. Hij heeft een sjaal om en een warm 

mutsje op. 

Dex heeft het aapje aan zijn vorige reis overgehouden. 

Toen waren ze in Peru. Apie was stiekem in de tas van 

Dex gaan zitten en was zo meegelift naar Nederland.*

Pap blijft wat achter. Hij puft bij elke stap.

‘Zet hem op, pap,’ lacht Dex.

‘De lucht is hier ijl. We zitten zo hoog,’ klaagt pap.

Dex kijkt om zich heen. Het uitzicht is gaaf. Achter elke 

berg doemt weer een berg op. Daartussen hangt mist. 

De bossen zijn stil. Er ritselt geen blad. 

Hij trekt zijn sjaal strak. Koud is het wel. Ze zitten hier 

twee kilometer hoog, in het land Bhutan. Midden in de 

Himalaya. Zo heet dit gebergte.

*Dit lees je in: Dex Durfal. De schedel van Kristal

7825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   7
7825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   7

18-03-2021   11:0518-03-2021   11:05

7825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   87825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   8 18-03-2021   11:0518-03-2021   11:05
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Eindelijk zijn ze boven. Het klooster heeft witte muren 

en platte daken. Overal hangen vlaggetjes.

Een monnik naast de deur buigt. Hun gids Kun doet 

hetzelfde. Ze moeten hun schoenen uittrekken. Dan 

mogen ze naar binnen.

Dex volgt pap en mam door een zaal. Er zitten 

monniken langs de kant. Hun hoofden zijn kaal. 

Via een smalle hal komen ze in een kamer vol kasten. In 

het midden staat een tafel. 

De monnik wijst. Op de tafel liggen voetafdrukken van 

gips. Wel twee keer zo groot als Dex zijn eigen voeten.

Mam buigt voorover. ‘Niet te geloven,’ zegt ze. ‘Vier 

tenen. Dus het is geen aap. Geen klauwen. Dus het is 

geen beer.’

Hun gids wijst naar een kast. Er liggen scherpe tanden 

in.

‘Oei oei,’ zegt pap. Hij knikt blij. ‘Wat groot. Ja, dit 

moeten resten van een echte yeti zijn.’

‘Een wat?’ zegt Dex.

7825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   97825 LLmK DexDurfal2 Yeti HER2.indd   9 18-03-2021   11:0518-03-2021   11:05
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AVI 
E4

AVI-E4

Lida Dijkstra
Dex Durfal. Op jacht naar de yeti

Niveau: AVI-E4

Verwerkingsopdrachten

Mondeling
Stel de volgende vragen: 
• Waar ging het boek over?
• Wie zijn de hoofdpersonen in dit boek?

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 7 Hoe heet het gebergte waar Dex met zijn ouders, 
de gids en Apie is? (Het gebergte heet de 
Himalaya.)

p. 7 In welk land zijn ze? (In Bhutan.)
p. 7 Wat is er boven op de berg? (Boven op de berg staat een klooster.)
p. 7 Hoe heet de gids van Dex en zijn ouders? (De gids heet Kun.)
p. 9/10  Van wie zijn de voetafdrukken in het gips? (De afdrukken zijn van een yeti.)
p. 10 Waarom willen de ouders van Dex de yeti vinden en meenemen naar het 

museum? (Om de yeti te redden. Hij is waarschijnlijk de laatste en er wordt op 
hem gejaagd. Op het eiland van het Mirakel Museum is hij veilig.)

p. 11 Wat krijgt Dex te drinken van de monnik? (Een glas thee met zout en boter.)
p. 11-13  Hoe kan Dex ontsnappen? (Dex doet alsof hij naar de wc moet en rent weg als de

monnik niet oplet. Apie leidt de wachters af.)
p. 14 Waar komt Dex terecht als hij valt? (Dex komt neer op een richel.)
p. 16 Hoe komt het dat Dex de yeti later wel recht durft aan te kijken? (Dex is eerst 

bang voor de yeti, omdat hij bang is dat die hem op zal eten. Als de yeti hem 
bessen aanbiedt, weet hij dat hij niet meer bang hoeft te zijn.)

p. 21 Waar brent de yeti Dex naartoe? (De yeti brengt Dex naar het groene dal.) 
p. 22/23  Wie zijn er nog meer in het groene dal? (De vrouw van de yeti en hun jonkie zijn

ook in het groene dal.)
p. 23 Tot welk ras behoren de yeti’s volgens Dex? (Een ras tussen aap en mens in.)
p. 27 Waarom wil Dex dat de yeti snel weggaat en wist Dex de yeti-sporen uit?  

(Zijn ouders zouden anders zien dat er een yeti in de buurt was en hem willen 
meenemen naar het Mirakel Museum.)

>> VERVOLG >> >>

AVI-E4 – DEX DURFAL
OP JACHT NAAR DE YETI

Voorbeeldpagina uit Handleiding Boekenkast groep 4 – Vragen leerkracht 

Bij ieder boek een blad 
met vragen die de 
leerkracht kan gebruiken 
om met de leerling over 
het boek te praten.
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AVI-E4

Schriftelijk
Voor leerlingen die vaardig zijn om schriftelijk te antwoorden is er een kopieerblad met 
vragen.
De gemaakte antwoorden dienen wel gecorrigeerd te worden op juist taalgebruik en 
spelling; laat de leerling indien nodig de fouten verbeteren.
De gemaakte bladen kunnen opgenomen worden in een leesdossier.

Antwoorden 
1. (p. 10) Een andere naam voor een yeti is een verschrikkelijke sneeuwman.
2. (p. 17)  Dex heeft een felle pijn en kan niet meer lopen, omdat hij zijn enkel heeft

verstuikt.
3. (p. 23)  Dex vraagt om zijn mobieltje, omdat hij graag pap en mam wil bellen en een

selfie wil maken.
4. (p. 22) b.
5. (p. 27) b.

AVI-E4 – DEX DURFAL
OP JACHT NAAR DE YETI
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#0&,&/,"45 / KOPIEERBLADEN LEERLING AVI-E4

1 Wat is een andere naam voor een yeti? 

2  Hoe komt het dat Dex een felle pijn heeft en hij niet kan 
lopen?

3 Waarom vraagt Dex om een mobieltje aan Kong?

4 Hoe begroeten yeti’s elkaar?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Ze schudden elkaar de hand.
b. Ze kloppen op elkaars hoofd.
c. Ze geven elkaar een knuffel.
d. Ze raken elkaars voeten aan.

5  Wat doet Dex om de sporen van de yeti te verbergen voor 
zijn ouders?

Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Dex snijdt het hele net aan flarden.
b. Dex wist de yeti-sporen uit met een tak.
c. Dex verzint een smoes.
d. Dex weet het niet en zegt iets vaags.

Nu mag jij! Bedenk een nieuw avontuur voor Dex Durfal!�

AVI-E4 – DEX DURFAL
OP JACHT NAAR DE YETI

Voorbeeldpagina uit Handleiding Boekenkast groep 4 –  Kopieerbladen leerling 

Bij ieder boek een blad met 
schriftelijke verwerkings-
vragen, die de leerling 
zelfstandig kan maken.

De antwoorden op de schriftelijke 
vragen zijn te vinden op het blad 
voor de leerkracht.
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