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Werkblad met instructies voor het voorleesmaatje  

bij Eiki en Oeki ruimen op 
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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? 
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Het is niet de bedoeling dat je alle vragen stelt. Maak een keuze.  

Bij hoofdstuk 1: 

o Waarom wil Oeki zo snel stoppen? 

o Maakt pakpapier om een cadeautje jou ook nieuwsgierig? 

o Waarvoor heb je vakantie? 

o Wat doe jij op vakantie? 

o Waar ga je naar toe? 

o Heb je dan ook last van rommel? 

o Wat is voor Oeki vakantie? 

o Vind je dat Eiki en Oeki vakantie hebben gehad? 

o Wat hoort er allemaal bij kamperen? 

o Hoe komt er rommel in het dierenbos? 

o Wat is afval? 

o Maak jij zelf ook afval? 

o Vakantie is niks doen, zegt Oeki, vind jij dat ook? 

 

Bij hoofdstuk 2: 

o Vind jij opruimen leuk? 

o Waarom is opruimen belangrijk? 

o Wat gebeurt er als je nooit opruimt? 

o Vind jij het een goed idee om alles achter de struiken te gooien? 

o Wat is een sloddervos? 

o Wat bedoelt Oeki met een groot zwijn? 

o Ben jij ook een sloddermens? 

o Oeki zegt als ze het vuil achter de struiken gooien: ‘wat je niet ziet, is er niet. Klopt dat? 

 

Bij hoofdstuk 3: 

o Als er bij jou iets kapot is, wordt het dan gemaakt of weggegooid? 

o Wat kun je niet meer maken? 

o Waarom kan een step met een zeil vanzelf rijden? 

o Wat is banden lappen? 

o Wie lapt banden? 
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Bij hoofdstuk 4/5: 

o Waar kun je afval kwijt? 

o Wie haalt het vuilnis op? 

o Waar laten jullie thuis het afval? 

o Bedenk eens wat je van afval zou kunnen maken. 

o Welke knutselideeën heb je bij afval? 

o Hoe maak je compost? 

o Waarom is vuur stoken in het bos gevaarlijk? 

o Waarom geeft Eiki het groente- en fruitafval aan Konijn? 

o Oeki gebruikt zijn nest opnieuw; waarom past dat niet bij wat de andere dieren doen? 

 

Bij hoofdstuk 6: 

o Wat gebeurt er met jullie afval thuis? 

o Welke soorten afval zijn dat? 

o Waarom heeft de beukenboom geen grote noten? 

 

En natuurlijk kun je zelf vragen bedenken. 
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