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Test: Wat voor lezer ben jij?
Weet jij nooit zo goed wat voor boek bij jou past?
Doe dan deze test en zoek uit wat voor lezer je bent!
1.	Je gaat met de trein op bezoek naar je opa en oma. Je mag van je ouders iets meenemen voor
onderweg. Wat kies je?
A. Ik neem de nieuwste Donald Duck mee, dan kan ik lekker strips lezen.
B. Ik neem mijn tablet mee, dan kan ik mijn Lego spel afspelen.
C. Ik neem mijn schrift mee. Ik verzin zelf een verhaal en de mensen in de trein zijn de hoofdrolspelers.
D. Ik neem een Harry Potter boek mee. En dan doe ik alsof ik op weg ben naar Zweinstein.
E. Ik heb niets nodig. Ik ga mijn ouders voor de gek houden in de trein.
2.
A.
B.
C.
D.
E.

Je mag van je ouders even op de tablet. Wat ga je doen?
Minecraft spelen natuurlijk!
Ik ga een film kijken.
Ik zoek informatie voor mijn spreekbeurt.
Ik kijk op YouTube hoe ik zelf een toverstaf van Harry Potter kan maken.
Ik kijk naar een filmpje van mijn favoriete vlogger.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Je mag dit jaar kiezen wat je gaat doen tijdens jullie vakantie.
Je gaat elke dag naar de bioscoop.
Je gaat op safari en leert daar alles over overleven en wilde dieren.
Je gaat naar Egypte en dompelt je onder in de verhalen over farao’s.
Je laat je ouders een reis boeken naar de maan. Je kunt niet vroeg genoeg zijn.
Je gaat naar elk pretpark dat er is in Europa! Kom maar op met die achtbanen.

4. Je ziet van een boek alleen het omslag. Welk boek zou je willen lezen?

A.
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B.
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D.
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5.
A.
B.
C.
D.
E.

Welke held hoort in jouw boek?
Mijn held is een soort superman of vrouw met speciale krachten.
Mijn held heeft heel veel tegenslagen, maar kan alles overwinnen.
Mijn held is heel gewoon. Eigenlijk net als ik ben.
Mijn held kan zich veranderen in wat hij of zij maar wil.
Mijn held is grappig.

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Hoe dik is jouw favoriete boek?
Dat maakt me niet uit, als er maar veel tekeningen in staan.
Boeken die ik lees zijn soms dun en soms dik, maar altijd heel spannend.
Zo dik mogelijk. Soms wel 500 bladzijdes.
Ik tel de bladzijdes niet, maar mijn lievelingsboeken hebben heel veel aparte personages.
Mijn favoriete boek wordt steeds dunner, het is de moppen scheurkalender!

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Wat is van dit lijstje je favoriete film?
The Incredibles
De Boskampi’s
Kruistocht in Spijkerbroek
Fantastic Beasts & Where to find them
Alle Mees Kees-films

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Als jij jouw slaapkamer zou mogen veranderen, hoe zou die er dan uitzien?
Mijn slaapkamer zou heel veel vrolijke kleurtjes hebben.
Het behang is een bos en de meubels zouden van hout zijn. Net alsof ik buiten woon.
Dan heb ik een heel oud spijlenbed en een antieke kast.
Mijn slaapkamer zou net een onderwaterwereld zijn.
Ik zou behang met smileys kiezen en een bananenbed.

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Wat voor juf of meester zou jij graag voor de klas zien staan?
Iemand die vaak samen met ons gaat tekenen.
Iemand die heel goed spannende verhalen kan vertellen.
Iemand die heel veel weet over de geschiedenis.
Iemand die veel leuke dingen kan verzinnen.
Iemand die heel grappig is.

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Je mag de naam van een hoofdpersonage verzinnen voor een boek. Wat is zijn of haar naam?
Tante Turbo
Mink Martelaar
Ridder Ralf
Lobaricus
Rotje het Snotje
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Resultaat
Meeste A?
Jij houdt van korte verhalen of verhalen met heel veel plaatjes. Strips lees je het allerliefste en als je geen
strip kunt vinden, neem je een boek waarin op elke bladzijde meer tekeningen staan dan letters. Jij denkt
zelf in beelden, dus lees je het liefst in beelden. Ga zo door, want door het lezen van strips, leer je heel
veel nieuwe woorden!
Boeken die jij vast ook super vindt: Lost in London, Big Air, The Curse of Yellowville en Bad Weather
(Engelse strips!)

Meeste B?
Het maakt voor jou niet uit of een boek dik of dun is, als het maar spannend is. Hoe meer de hoofdpersoon
beleeft, hoe beter. En hoe enger het verhaal, hoe beter. Jij zit het liefst op het puntje van je stoel en wilt
een boek pas neerleggen als je het uit hebt. Ben jij ook zo avontuurlijk in het dagelijks leven?
Boeken die bij jou passen? Detectives, avonturenboeken of boeken over vampiers. Ken je deze boeken al?
The Curse of Yellowville (spannende Engelstalige strip), Rapp en Rop: Oma gevangen,
Freerunners: Alarmfase 3, Sam Schoffel, Rare geluiden (toneelleesboek) en Dit is foute boel!

Meeste C?
Als een verhaal niet echt gebeurd lijkt te zijn, vind jij er niks aan. Het liefst lees je verhalen die zich heel
lang geleden hebben afgespeeld, bijvoorbeeld in de Middeleeuwen of tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Maar ook non-fictie boeken met heel veel feiten en weetjes vind je leuk. Jij reist graag met een hoofdpersoon naar zijn of haar tijd en dompelt je onder in een heel ander leven. Wanneer kom je terug naar
vandaag?
Boeken die bij jou passen: geschiedenisboeken en non-fictie. Heb je deze boeken al gelezen? Koop hier!
(Zoeklicht Dyslexie), Reis door Suriname (non-fictie), De Verboden Tuin van Toen (toneelleesboek) en de
Wist je dat... serie.

Meeste D?
Spannende boeken, grappige boeken of historische boeken. Het maakt je niet zo heel veel uit wat voor
boek je leest, als het maar fantasierijk is. Je leest het liefst boeken over een niet-bestaande wereld
en niet-bestaande wezens. Hoe vreemder deze personages zijn, hoe liever, want dan kun jij echt goed
ontsnappen in een andere wereld.
Boeken die bij jou passen zijn: Het raadsel van de dode hand, Op reis in de tijd,
De maffe mensen van de Mooistraat, Monsters en Paleizen.

Meeste E?
Je bent de gangmaker van de klas. En boeken met humor horen bij jou. Je leest een boek pas als je beste
vriend heeft gezegd dat het echt heel grappig is. Je verslindt de kalender met moppen op het toilet en in
een tijdschrift is de moppenpagina het eerste wat je leest. Een boek is pas echt een succes voor jou als je
de moppen kunt doorvertellen aan je vrienden. Dat kunnen jullie samen lachen!
Heb je deze boeken al geprobeerd? Wist je dat … grappige serie boeken over allerlei dieren.
Puppy Academy: Scout and the sausage thief.
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