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Sam schiet. Raak!

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

Vóór het lezen van dit boek:
Dit boek is een stripboek op AVI-niveau.

Verwerkingsopdrachten

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

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 1 Waarom is het opeens donker in de garage? (Het is 
opeens donker in de garage, omdat de vader van Sam en Noor de lamp heeft 
geraakt tijdens het voetballen.)

p. 2 Krijgen Noor en Sam straf omdat ze in huis voetballen? (Nee, Sam en Noor 
krijgen geen straf. Wel mogen ze nooit meer in huis voetballen, maar ze gaan op 
voetballes.)

p. 4 Wat heeft Roos per ongeluk meegenomen naar voetbal? (Roos heeft per ongeluk 
haar ballettas meegenomen naar voetbal.)

p. 5/6 Wat vond Mik wel een ‘leuke kopbal’? (Mik vond het wel een leuke kopbal toen 
hij de bal tegen het hoofd van Pim schoot.)

p. 9 Wat komt Sam tegen als hij zijn schoenen aan wil doen na de training? (Sam 
komt een muis tegen in zijn schoen na de training. Het is een nepmuis, het was 
een grapje van Pim.)

p. 10 Wie is Kees? (Kees is een vogel/een kraai.)
p. 10 Waarom zegt Noor dat ze een aap voor het raam ziet? (Noor zegt dat ze een aap 

voor het raam ziet, omdat ze hem wil afleiden zodat ze zijn ei kan pakken.)
p. 11-14  Waarom neemt Sam een ei en een pingpongbal mee naar voetbal? (Sam neemt

een ei en een pingpongbal mee naar voetbal, omdat hij een grap met Pim wil 
uithalen om hem terug te pakken.)

p. 15 Wat bedoelt Pim als hij vraagt of Sam en Noor hun naam op hun foto willen 
zetten? (Pim bedoelt dat Sam en Noor hun handtekening op de foto zetten. Pim 
hoopt dat Sam en Noor later beroemd worden, zodat hij de handtekeningen kan 
verkopen. Handtekeningen van beroemde voetballers zijn geld waard!)

p. 18 Wilde Roos dat Bram de bal haar kant op schoot? (Nee, Roos was bezig ‘ballon’ 
te zeggen, omdat ze een luchtballon zag.)

p. 19 Hoe komt het dat Moes tegen de paal aanloopt? (Moes loopt tegen de paal aan, 
omdat hij zo blij was dat hij een doelpunt had gemaakt, dat hij zijn shirt over 
zijn hoofd deed. Dat doen voetballers wel vaker als ze een doelpunt maken.)

p. 23 Hoe lukt het Sam om het winnende doelpunt te maken? (Het lukt Sam om het 
winnende doelpunt te maken, doordat de keeper afgeleid is door Kees die op het 
doel is gaan zitten.)

p. 14/24  Waarom geeft Pim iedereen een (nep)tattoo? (Pim geeft iedereen een tattoo,
omdat hij eerder zijn eigen (echte) tattoos had laten zien en alle spelers er ook 
wel een wilden.) 
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Schriftelijk: 
Voor leerlingen die vaardig zijn om schriftelijk te antwoorden is er een kopieerblad met 
vragen op de achterzijde, 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. 12) Als je het vaak doet, is koppen een eitje.
2. (p. 16) DOS staat voor Dol Op Sport.
3. (p. 17) Moes maakt het eerste doelpunt tegen VIT.
4. (p. 16) b.
5. (p. 24) b.
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1 Wanneer is koppen een eitje volgens Pim? (p. 12)

2 Waar staat DOS voor? (p. 16)

3 Wie maakt het eerste doelpunt tegen VIT?

4 Wat denkt Bram dat ze van Pim krijgen als ze winnen?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een eitje
b. Friet of een ijsje
c. Taart
d. Een tattoe

5 Wie krijgt er geen taart?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Noor krijgt geen taart.
b. Pim krijgt geen taart.
c. Roos krijgt geen taart.
d. Sam krijgt geen taart.

Nu mag jij! Bedenk nog een leuke grap voor Sam. 
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