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AVI 
Start

AVI-START

Annemarie Bon
pas op, sis!

Niveau: AVI-start, lezen na les 10

Verwerkingsopdrachten

Mondeling
Maak een keuze uit de onderstaande vragen: 

p. 6-9 Waarom rent Kas weg? (Kas rent weg voor Bil en 
Wil. Zij pesten Kas.)

p. 8 Wat vind je van alle dingen die Bil en Wil over Kas 
zeggen? (Voorbeeldantwoord: De dingen die Bil en 
Wil zeggen over Kas zijn niet aardig. Het is niet 
leuk om andere kinderen te pesten.)

p. 9/10  Lukt het Kas om los te komen? (Uiteindelijk lukt het Kas om los te komen, als Bil
en Wil weer wegrennen.)

p. 11 Wat vindt Kas in het bos? (Kas vindt een ei in het bos.)
p. 11-13 Waar denkt Kas dat het ei van is? (Kas denkt dat het een ei van een mus

of een kip is.)
p. 15-17 Wat komt er uit het ei? (Uit het ei komt een draakje. Het draakje heet Sis.)
p. 16 Waarom zegt Sis ‘dag pap!’? (Sis zegt dag pap, omdat hij denkt dat Kas  

zijn vader is.)
p. 16 Helpt het dat Kas zegt: ‘ik ben kas. zeg het dan!’? (Nee, het helpt niet, want Sis 

zegt wel: ‘ik zeg kas’, maar hij noemt Kas nog steeds pap.)
p. 18/19 Waarom roept mam Kas? (Mam roept Kas omdat het eten klaar is.)
p. 20 Waar komt het vuur vandaan? (Het vuur komt van Sis. Sis is een draak en 

draken spuwen vuur.)
p. 21 Wat denkt Kas dat er zal gebeuren als mam de brand ontdekt? (Kas denkt dat 

mam Sis weg zal sturen, als zij de brand ontdekt.)
p. 22/23 Wat is het plan van Kas om ervoor te zorgen dat Sis geen dingen meer in de fik

steekt? (Kas temt Sis om ervoor te zorgen dat Sis geen dingen meer in de fik 
steekt.)

p. 24/25  Helpt het temmen tegen het in de fik steken? (Nee, het temmen helpt niet,
Sis steekt nog steeds van alles in de fik.)

p. 25/26  Hoe neemt Kas Sis mee naar buiten? (Kas neemt Sis in een tas mee naar buiten.)
p. 27 Wie komen Kas en Sis buiten tegen? (Kas en Sis komen Bil en Wil buiten tegen.)
p. 28 Hoe komen Kas en Sis van de pestkoppen af? (Kas en Sis komen van de 

pestkoppen af, doordat Sis weer vuur spuwt.)
p. 29 Waar gaat Sis naartoe? (Sis gaat met zijn mama mee.) 
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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. 9) kas wil los.
2. (p. 19) sis mag in het hok.
3. (p. 21) fik is rot.
4. (p. 15) b.
5. (p. 26) d.
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1 wat wil kas? (p. 9)

2 wat mag sis? (p. 19)

3 wat is rot? (p. 21)

4 wat zit er in het gat? (p. 15)
wat is waar? zet een O om a, b, c of d.
a. kas
b. een bek
c. een kip
d. een mus

5 wat is muf? (p. 26)
wat is waar? zet een O om a, b, c of d.
a. bil is muf.
b. wil is muf.
c. in het bos is het muf.
d. in de tas is het muf.
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