
BOEKENKAST / VRAGEN LEERKRACHT ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT 

AVI 
M3

AVI-M3

Marian van Gog
de dieren van bas en brit

Niveau: AVI-M3, lezen na les 81

Vóór het lezen van het boek
Dit boek is een 2-in-1 boek van bas en brit en bestaat 
uit 2 leesboeken: hond in huis en mol in de klas.
Hieronder de vragen en opdrachten bij het boek  
hond in huis. 

Bespreek met de leerling de letters die voorkomen  
in woorden of woorden die nog niet behandeld zijn:
• titel: dieren
• dubbele aanhalingstekens
• p. 13 teevee

Verwerkingsopdrachten

Mondeling

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

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 7 Wat doen Brit en Bas in het park? (Brit en Bas spelen met de bal/zijn aan het 
voetballen.)

p. 10/11 Waarom loopt de hond met Brit en Bas mee naar huis? (De hond heeft geen
huis/baas of hij is zijn baas kwijt.)

p. 13/14 Waarom willen Brit en Bas niet naar de televisie kijken of een spel doen? (Brit en
Bas willen weer naar Bul.)

p. 15 Waarom doen Brit en Bas Bul in bad? (Brit en Bas doen Bul in bad, omdat Bul 
vies ruikt.)

p. 18 Waarom moet Bul weg? (Bul moet weg, omdat hij bij zijn baas hoort.)
p. 19 Waar brengen ze Bul naartoe? (Ze brengen Bul naar het asiel/naar Kim.)
p. 23 Wil pap een hond? (Pap wil wel een hond, maar alleen een kleine met kort haar.)
p. 27 Kan pap een leuke hond vinden? (Nee, pap kan geen leuke hond vinden.)
p. 28/29 Welke hond mag mee naar huis? (Bul mag mee naar huis.)

>> VERVOLG >> >>

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT   
HOND IN HUIS



ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT AVI-M3

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; indien nodig de fouten laten verbeteren door de leerling.
De gemaakte bladen kunnen opgenomen worden in een leesdossier.

Antwoorden 
1. (p. 8) brit heet brit pol.
2. (p. 15) nee, bul slaat om zich heen.
3. (p. 23) pap wil een hond die klein is en kort haar heeft.
4. (p. 9) d.

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT 
HOND IN HUIS
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BOEKENKAST / VRAGEN LEERKRACHT ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT 

AVI 
M3

AVI-M3

Marian van Gog
de dieren van bas en brit

Niveau: AVI-M3, lezen na les 81

Vóór het lezen van het boek
Dit boek is een 2-in-1 boek van bas en brit en bestaat 
uit 2 leesboeken: hond in huis en mol in de klas.
Hieronder de vragen en opdrachten bij het boek  
mol in de klas. 

Bespreek met de leerling de letters die voorkomen  
in woorden of woorden die nog niet behandeld zijn:
• p. 13 hebt
• p. 15 heb
• p. 24 een (uitgesproken als één)
• p. 26 thuis

Verwerkingsopdrachten

Mondeling

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

Maak daarna een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 9 Welk dier zit er in de tuin? (Er zit een mol in de tuin.)
p. 11 In welke winkel kan je een val voor een mol kopen? (In de dierenwinkel kan je 

een val voor een mol kopen.)
p. 13 Wat voor soort val kopen ze? (Ze kopen een kooi met een deur/klep.)
p. 15 Is het gelukt om de mol te vangen? (Ja, als het dag is zit er een mol in de kooi.)
p. 17 Wat doen ze met de mol? (De mol mag mee naar school.)
p. 19/20 Waarom ligt de mol stil? (De mol ligt stil, omdat hij honger heeft.)
p. 23 Wat gebeurt er als Brit en Bas de doos aan de juf van Brit laten zien? (De juf van 

Brit schrikt van de wormen en laat de doos vallen. Nu ligt de vloer vol met 
wormen.)

>> VERVOLG >> >>

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT   
MOL IN DE KLAS



ORDNER 5 / VRAGEN LEERKRACHT AVI-M3

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; indien nodig de fouten laten verbeteren door de leerling.
De gemaakte bladen kunnen opgenomen worden in een leesdossier.

Antwoorden 
1. (p. 9) er is een hoop/hoop zand op het gras/in de tuin.
2. (p. 22/23) nee, de juf gilt: ‘help!’.
3. (p. 28) de mol is er weer.
4. (p. 16) a.

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT 
MOL IN DE KLAS
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BOEKENKAST / KOPIEERBLADEN LEERLING AVI-M3

1 hoe heet brit nog meer? 

2 zit bul stil in het bad? 

3 wat voor hond wil pap? 

4 hoe ziet bul er uit?
wat is goed? zet een O om a, b, c of d.
a. bul is klein en wit.
b. bul is groot en zwart.
c. bul is klein en zwart.
d. bul is groot en wit met zwart.

nu mag jij! wat voor dier wil jij?

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT
HOND IN HUIS



BOEKENKAST / KOPIEERBLADEN LEERLING AVI-M3

1 hoe zie je dat er een mol in de tuin is? 

2 is de juf van brit blij met de doos?

3 hoe kan het dat er weer een hoop op het gras is?

4 waar lijkt de poot van de mol op? 
wat is goed? zet een O om a, b, c of d.
a. de poot van de mol lijkt op een hand.
b. de poot van de mol lijkt op een voet.
c. de poot van de mol lijkt op een been.
d. de poot van de mol lijkt op een bril.

nu mag jij! wat weet je van een mol?

AVI-M3 – DE DIEREN VAN BAS EN BRIT
MOL IN DE KLAS




