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Werkblad met instructies voor het voorleesmaatje 

bij Eiki en Oeki moeten betalen 
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Instructies: 

Jij gaat een leerling uit groep .. (groep 1 tot en met 4) voorlezen. Bereid het verhaal goed voor. Zorg 

dat je het soepel en op toon kunt voorlezen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. 

Als je met het kind praat over het verhaal kunnen ze nieuwe woorden leren en zich goed leren 

uitdrukken. Jij bent de voorlezer en je moet het kind helpen het verhaal te begrijpen. 

Bedenk vragen die je het kind kunt stellen. 

Je begint kort te vertellen waar het boek over gaat. Begin voor te lezen en toon de bijbehorende 

plaatjes. 

Denk hierom: 

-Stel het kind op zijn/haar gemak. (stel je voor, vraag hoe het kind heet, vraag of het van verhaaltjes 

houdt, etc.) 

-Probeer  een band op te bouwen met het kind dat je voorleest.  

-Lees rustig. 

-Zorg dat het kind als jij leest de plaatjes goed kan zien. Neem de tijd. 

-Onderbreek het verhaal regelmatig en controleer of het kind het verhaal begrijpt. 

-Praat over wat er te zien is en over wat er gebeurt. 

-Stel vragen en begin een gesprekje over het verhaal. 

-Zorg dat het kind de aandacht bij het verhaal houdt. 

-Vraag op een bepaald moment of het kind kan vertellen hoe het verhaal zal aflopen. Kom later op die 

voorspelling terug door het met de echte afloopt te vergelijken. 

 

Vragen voor het Voorleesmaatje: 

Algemeen: 

-Vertel de inhoud van het hoofdstuk eens na. 

-Wat vond je van het verhaal? 

 

Het is niet de bedoeling dat je alle vragen stelt. Maak een keuze.  
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Hoofdstuk 1 

o -Iets ruilen voor een mooie knoop.  Ga eens kijken naar de kleding van de kinderen. Heeft 

iemand een hele mooie knoop? Waar zou je die voor willen ruilen? Wie heeft er wel eens 

geruild?  

o -Wat doen eekhoorns met beukennootjes? 

o -Waar leven eekhoorns? 

o -Kunnen wij ook met beukennootjes betalen? 

o -Houd jij ook van taartjes? 

o -Waarom krijgen Vos en Kraai ruzie? 

o -Waarom wil Kraai niet zoveel taartjes geven voor de jas van Vos? 

o -Waarom is Kraai niet blij met wat hij gekregen heeft voor de taartjes? 

o -Hoe heet ons geld? 

Hoofdstuk 2 

o -Waardoor is Oeki zo snel zijn oepsen krijt? 

o -Hoe kun je oepsen verdienen? 

o -Noem eens een paar werkjes die Uil bedacht heeft. 

o -Waarom krijgt Eiki een taartje van Kraai? 

Hoofdstuk 3 

o -Wat is er zo vreemd aan Hermelijn zijn winkeltje? 

o -Waarom komen er opeens geen dieren meer in de winkel van Kraai? 

o -Waarom kan Oeki geen taartjes meer kopen? 

o -Waarom wil Oeki niet tien taartjes hebben? 

o -Wat is dom van Hermelijn en Kraai? 

o -Heb je een oplossing voor Hermelijn en Kraai? 

Hoofdstuk 4 

o -Wie maakt skelters? 

o -Waarvan is de skelter gemaakt? 

o -Wat kost de skelter? 

o -Heeft Oeki wel zoveel geld? 

o -Waardoor kan Oeki de skelter toch kopen? 

o -Waarom sparen eekhoorns in de herfst beukennootjes en eikels? 

o -Als je iets niet kunt betalen, wat kun je dan doen? 



 

© www.levendleren.nl 

 

Hoofdstuk 5 

o -Je kunt geld sparen, wat kun je nog meer sparen? 

o -Heb jij wel eens geld gepaard?  

o -Heb je een spaarpot?  

o -Spaar je iets anders dan geld; wat?  

o -Bij lenen is iets niet echt van jou, je moet het weer terug geven. Heb je wel eens iets 

geleend?” 

o -Waarom kan oeki geen bal of taart kopen? 

o -Oeki wil meteen iets kunnen kopen. Hij wil niet wachten tot hij genoeg geld heeft. Is dat 

verstandig van hem? Waarom wel/niet? 

o -Als je heel veel leent, wat moet je dan heel veel doen? 

o -Waarom heeft Oeki zijn skelter teruggebracht? 

o -Waarom gaan ze tikkertje spelen? 

Hoofdstuk 6 

o -Waarom is Oeki boos? 

o -Waarom is een beukennootje volgens Oeki minder waard dan een dennenappel? 

o -Hoeveel oepsjes passen in een oeps? 

o -Waarom bewaart Oeki zijn oepsen niet in zijn beurs? 

o -Zou jij wel een miljoen oepsen willen hebben? Waarom wel/niet? 

Hoofdstuk 7 

o -Waar komt Kat vandaan? 

o -Waarom weet Kat niet hoe een mensentaartje smaakt? 

o -Waarom denkt Kat dat mensen tovenaars zijn? 

o -Kun je zo maar geld uit de muur halen? Hoe gaat dat? 

Hoofdstuk 8 

o -Waarmee plaagt Eiki Oeki? 

o -Hoe kon Eiki de skelter betalen? 

 

Natuurlijk kun je ook  zelf vragen te bedenken. 


