
BOEKENKAST / VRAGEN LEERKRACHT ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT 

AVI 
E3

AVI-E3

Zapf
De robots komen!

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

Dit is het derde boek over Tim en robot Beta. De eerdere 
delen zijn:
• Robot is mijn vriend
• Robot in gevaar
De boeken zijn los van elkaar te lezen.

Verwerkingsopdrachten

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

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 8 Er staat: ‘De sommen dansen over het bord.’ Denk je dat ze echt dansen? 
(Voorbeeldantwoord: Nee, de sommen dansen niet echt. Dat lijkt alleen zo voor 
Tim, omdat hij slaperig is.)

p. 8 Wie is Beta? (Beta is een grote robot. Hij is de vriend van Tim.)
p. 9 Hoe kan Tim in het land van de robots komen? (Tim kan in het land van de 

robots komen met een lamp. Daarmee kan hij de poort opendoen.) 
p. 9 Zijn alle robots leuk? (Nee, niet alle robots zijn leuk. De Bots zijn slechte robots.)
p. 9 Wat willen de Bots? (De Bots willen de lamp van Tim stelen. Daarmee kunnen ze 

naar de wereld van Tim gaan.)
p. 11 Wat ziet Tim achter het raam op school? (Tim ziet een Bot achter het raam op 

school.)
p. 12/13  Wat doet Tim als hij de Bot heeft gezien? (Als hij de Bot heeft gezien, rent Tim de

school uit.)
p. 15 Hoe gaat Tim van school naar huis? (Tim gaat op de step van school naar huis.)
p. 18 Wie is als eerste bij het huis van Tim? (Tim is als eerste bij zijn huis.)
p. 22 Wie is Sigma 8? (Sigma 8 is de leider van de Bots.)
p. 24 Wie is sterker, Tim of de Bots? (De Bots zijn samen sterker dan Tim.)
p. 27 Werkt de lamp van Tim altijd? (Nee, de lamp van Tim werkt alleen als het nodig 

is.)
p. 30/31  Hoe wordt Tim gered? (Tim wordt gered door de arm van Beta, die Sigma 8

vastgrijpt.)
p. 35-38  Wat gooit Tim door het gat? (Tim gooit een oude mobiel door het gat. Maar de

robots denken dat het de lamp is.)
p. 36 e.v. Blijven er Bots achter in Tims kamer? (Nee, er blijven geen Bots achter in Tims

kamer. Ze rennen allemaal door het gat terug naar hun eigen land.)
p. 40 Waarom moet Beta lachen? (Beta moet lachen om de slimme list van Tim.)
p. 40 Wat gebeurt er als Beta lacht? (Als Beta lacht, vallen Tims boeken uit de kast.) 
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Schriftelijk:
Voor leerlingen die vaardig zijn om schriftelijk te antwoorden 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. 13) De Bots wachten buiten de school op Tim.
2. (p. 13) De Bots willen de lamp van Tim.
3. (p. 22) Sigma 8 vindt de lamp van Tim.
4. (p. 8) d.
5. (p. 16) a.
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1 Wie wachten er buiten de school op Tim?

2 Wat willen de Bots van Tim?

3 Wie vindt de lamp van Tim? 

4 Wat schrijft de meester op het bord?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een zin
b. Taal
c. Huiswerk
d. Sommen

5 Tegen wie botst Tim bijna aan?
Wat is goed? Zet een O om a, b, c of d.
a. Een oude man
b. Beta
c. Sigma 8
d. Een Bot

Nu mag jij! Als jij een robot had, wat moest hij dan kunnen?
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