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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 minimaal 60 verschillende titels van AVI-E3 tot en met AVI-E5. Bij elk boek 
zijn mondelinge en schriftelijke vragen gemaakt, die je kunt vinden in ons online portaal.

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

Bij groep 3 hoort  
een eigen boekenkast.

Bij de boekenkast hoort een map met 
een korte handleiding en genoeg ruimte 
om de boekenvragen toe te voegen.
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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
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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.
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BOEKENKAST / VRAGEN LEERKRACHT ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT 

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 boekenvragen groep 4 – mondeling 

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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ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT 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

BOEKENKAST / VRAGEN LEERKRACHT 

Voorbeeldpagina boekenvragen groep 4 – mondeling
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BOEKENKAST / 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 boekenvragen groep 4 – schriftelijk

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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