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Niveau: AVI-E3, lezen na het behalen van AVI-M3

Verwerkingsopdrachten

Mondeling
Stel de volgende vragen:
• Wat vond je een leuk verhaal in dit boek?
• Waar ging dat verhaal over?

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 5 Waarom wil Max niet naar school? (Max wil niet 
naar school, omdat hij vandaag op de foto moet 
en daar heeft hij geen zin in.)

p. 6 Wat gebeurt er met Kim op de fiets? (Een windvlaag blaast Kim van de weg af, zo 
de sloot in.)

p. 8 Waarom noemen ze Fleur ‘Fleur Speur’? (Fleur Speur vindt alles wat kwijt is, en 
als er iets raars aan de hand is, dan zoekt Fleur uit hoe het zit. Fleur kan dus 
goed speuren.)

p. 9 Waarom vond oma het heel erg dat ze haar ketting kwijt was? (Oma vond het 
heel erg dat ze haar ketting kwijt was, omdat ze hem van opa had gekregen.)

p. 9 Waar heeft oma haar gouden ketting voor het laatst gezien? (Oma zag haar 
ketting voor het laatst op haar kast.)

p. 10 Wat vinden Fleur en Rafi achter de kast? (Achter de kast vinden Fleur en Rafi een 
euro, maar geen ketting.)

p. 12 Waar was de ketting wel? (De ketting hing aan de mauw van de paarse trui van 
oma.)

p. 13 Heb jij weleens meegedaan aan een speurtocht?
p. 15 Wat moeten Tess en haar vrienden doen bij de speurtocht? (Tess en haar vrienden 

moeten de pijlen volgen. Aan het einde vinden ze dan een taart.)
p. 15/16 Wat voor geluid hoort Niek in het bos? (Niek hoort gepiep. Het is een puppy.)
p. 17 Wat doet Tess met de puppy? (Tess stopt de puppy in haar tas.)
p. 18 Waarom kijken de ouders van Tess sip? (Ze kijken sip omdat ze iets leuks voor 

Tess hadden, maar dat is nu weg.)
p. 19 Wat krijgt Tess van pap en mam voor haar verjaardag? (Tess krijgt een pup voor 

haar verjaardag.)
p. 20 Waarom kwam Siem te laat op school? (Siem kwam te laat op school, omdat hij 

niet kon slapen. Er zat een spook in zijn huis.)
p. 22/23 Spookte het echt in Siems huis? (Nee, het spookte niet echt in Siems huis. Het was

de poes.)
p. 25 Waarom zegt ridder Knoest ‘O nee’ na het lezen van de brief? (Ridder Knoest zegt 

‘O nee’,  omdat ridder Sidder hem uitdaagt voor een strijd van man tot man. Als 
ridder Sidder wint, krijgt hij het kasteel van ridder Knoest.)

p. 25 Waarom denkt ridder Knoest dat hij niet gaat winnen? (Ridder Knoest denkt dat 
hij niet gaat winnen, omdat ridder Sidder groot en sterk is, en ridder Knoest is 
oud.)

p. 26 Wat leert Koen aan Raaf? (Koen leert Raaf om opzij te huppen als Koen fluit.)
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Schriftelijk
Voor leerlingen die vaardig zijn om schriftelijk te antwoorden op vragen is er een 
kopieerblad met vragen, zie tab Kopieerbladen in deze ordner.
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. 5)  Max heeft geen zin om op de foto te gaan, omdat je netjes op de foto moet. Max

houdt niet van netjes.
2. (p. 9) Oma kreeg de ketting van opa.
3. (p. 25) Ridder Sidder daagt ridder Knoest uit voor een strijd van man tot man.
4. (p. 14) b.
5. (p. 29) d.
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1 waarom heeft max geen zin om op de foto te gaan? (p. 5)

2 van wie kreeg oma de ketting? (p. 9) 

3 waar daagt ridder sidder ridder knoest voor uit? (p. 25)

4 als wat is tess verkleed? (p. 14)
wat is goed? zet een O om a, b, c of d.
a. tess is verkleed als boef.
b. tess is verkleed als hond.
c. tess is verkleed als piraat.
d. tess is verkleed als prinses.

5 wat gebeurt er bij de strijd van man tot man? (p. 28/29)
wat is goed? zet een O om a, b, c of d.
a. het paard van ridder sidder hupt opzij.
b. ridder knoest valt van zijn paard.
c. ridder sidder is bang.
d. ridder knoest wint.

nu mag jij! wat weet je van een speurtocht?
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