Uitleg leestoets

(meegegeven op 14/01/19)

Enkele afspraken:
- Je kiest één boek uit onderstaande lijst. Kies een boek dat jou
interesseert, niet op basis van hoe dik het boek is. Een iets dikker
boek kan misschien net bij jouw interesses aansluiten. ☺
1. David Walliams: De waanzinnige tandarts
2. David Walliams: Oma boef
3. Joke Reijnders: Drakenbloed en kamillethee
4. Stefan Boonen: De jacht op Jozef Tentelaar
5. Roald Dahl: Sjakie en de grote glazen lift
6. Marion Van de Coolwijk: De verdwenen taart
7. Siska Goeminne: William wil de wereld zien
8. Kathleen Vereecken: Ik heet Jan en ik ben niets bijzonders
9. Roald Dahl: Ieorg Idur
10. Frank Van Pamelen: Het geheim van de schatrovers
- Tegen maandag 21 januari zeg je aan de leerkracht welk boek je
gekozen hebt.
- Je leest het boek volledig uit op je eigen tempo. Je mag thuis in dit
boek lezen of in de klas. Op de speelplaats wordt er niet gelezen in
dit boek.
- Draag zorg voor het boek.
- Met de hulp van je ouders ga je op zoek naar jouw gekozen boek. Je
kan het ontlenen in de bibliotheek. Elk boek is voldoende te vinden
in de verschillende bibliotheken van Aalst en de nabije omgeving. Je
kan via volgende websites makkelijk opzoeken in welke bib ze jouw
gekozen boek hebben.
http://aalst.bibliotheek.be/ (Aalst en deelgemeentes)
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be/ (Oost – Vlaanderen)
http://bib.vlaamsbrabant.be/ (Vlaams – Brabant)
- Misschien heeft iemand van je familie, vrienden of jijzelf één van de
boeken thuis liggen. Mocht je jouw boek toch niet vinden, nadat je
voldoende moeite hebt gedaan om het te vinden, dan zeg je dit
tijdig tegen jouw leerkracht.
- Wanneer je het boek uitgelezen hebt, breng je het zo snel mogelijk
terug naar de bibliotheek zodat andere kinderen ook de kans
krijgen om het te lezen. Het is niet de bedoeling dat je het boek
ontleent tot de dag van de toets.

- Op donderdag 21 februari krijg je een toets over het boek dat jij
gelezen hebt. Geen paniek hiervoor, als je het boek aandachtig
gelezen hebt, lukt deze toets zeker en vast. Tip: Schrijf tijdens het
lezen van jouw boek de belangrijkste zaken op een blad op. Zo kan
je dit blad nog eens lezen de dag voor de toets. Opgelet, je mag dit
blad niet gebruiken tijdens de toets!
- Volgende soorten vragen kan je krijgen op de toets:
o Vragen over de inhoud:
▪ Wie zijn de hoofdpersonages?
▪ Vertel kort iets over de hoofdpersonages.
▪ Vertel kort waarover het verhaal gaat.
▪ Waarom deed het personage dat?
▪ Leg uit wat er in dit fragment gebeurde. (Je krijgt het
fragment op de toets.)
▪ Wat gebeurt er meteen na dit fragment? (Je krijgt het
fragment op de toets.)
▪ Meerkeuzevragen.
▪ Juist of fout? Leg uit waarom het fout is.
▪ …
o Vragen over je eigen mening:
▪ Wat vond je van het boek? Waarom?
▪ Geef een score aan jouw boek en leg uit waarom je die
score geeft.
▪ Wat zou jij doen mocht jij het hoofdpersonage zijn?
▪ …
o Enkele vragen over details om na te gaan of je het boek echt
gelezen hebt.

Veel succes en vooral
veel leesplezier!

