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Werkblad met instructies voor het voorleesmaatje  

bij Eiki en Oeki hebben natte pootjes 
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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.  

 

Hoofdstuk 1 

o Wat is een wereldreis? 

o Waarom duurt een wereldreis lang? 

o Kun je van de wereld afvallen? 

o Wat is het verschil tussen een vlot en een boot? 

o Hoe kan een vlot drijven? 

o Bever zegt dat de beste plaats voor een huis in het water is. Vind jij dat ook? Waarom? 

Hoofdstuk 2 

o Wat vind jij leuk aan water? 

o Wat vind je minder leuk aan water? 

o Waarom kunnen Ree en Konijn niet in bomen klimmen? 

o Waarom kunnen eekhoorns goed klimmen? 

o Waarom roept Oeki de hulp in van Beer? 

o Waarom is Mol een onder-de-gronddier? 

o De dieren zijn in zak en as; ben je dan vrolijk of droevig? 

o Wat zou jij doen als er een overstroming plaats vindt? 

o Hoe zou het verhaal verder gaan? 

Hoofdstuk 3 

o Vind jij het maken van heuveltjes in het bos een goed idee? 

o Waarom willen dieren weg terwijl het water al gezakt is? 

o Wat is het voordeel van het grote zeil? 

o Wat is het nadeel van het grote zeil? 

o Waarom is het belangrijk dat er water blijft in het bos? 

o Wat is het voordeel van heuvels in het bos? 

o Wat kan het nadeel zijn van heuvels in het bos? 

o Vroeger woonden de mensen die dicht bij zee woonden op heuvels. Weet je hoe die heuvels 

heten? 

Hoofdstuk 4 

o Waarvoor moeten dijken zorgen? 

o Vind jij dat er een dijk bij Bever gebouwd moet worden? Waarom? 

o Vind jij ‘de meeste stemmen tellen’ eerlijk? Waarom? 
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Hoofdstuk 5 

o Waarvoor kun je water gebruiken? 

o Is slootwater hetzelfde als kraanwater? Wat is het verschil? 

o Kun je slootwater drinken? 

Hoofdstuk 6 

o Waarom kunnen Eiki en Oeki nu wel hun wereldreis maken? 

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? 

 

Maar er kan nog meer. 

In het algemeen over het verhaal: 

o Kun je zelf een vraag bedenken bij het verhaal dat je net hebt gehoord? 

o Wat vond je vreemd/ verrassend/ spannend aan het verhaal? 

o Wat vond je leuk aan het verhaal? 

In het algemeen kunnen over water de volgende vragen gesteld worden: 

o Vind je water lekker? 

o Is water altijd schoon? 

o Kost water geld? (kraanwater, flessen water) 

o Waar denk je dat het water vandaan komt? (de weg van het water terug naar de bron: kraan-

zuivering-grond/rivier/regen)  
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o Waarvoor gebruik je water? (varen, drinken, tanden poetsen, douchen, wc doorspoelen, 

zwemmen, etc.) 

o Welke apparaten gebruiken water? (afwas- en wasmachine, koffiezetapparaat, wc, 

waterpistool, douche) 

o Wat trek je aan of gebruik je als het regent? (regenjas, laarzen, paraplu) 

o Kunnen we zonder water? 

o Waar is heel weinig water? (woestijn) 

o Wat is het verschil tussen zeewater en kraanwater? 

o Wat is het verschil tussen slootwater en kraanwater? 

o Kraanwater wordt zoet water genoemd. Is het ook zoet? 

 

Heel veel voorleesplezier toegewenst! 
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