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Leerdoel:
woordenschatuitbreiding en inzicht in verhaalelementen
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed, als je het maar kunt
uitleggen. Zo leer je nadenken over een boek en je kunt
er met je juf of meester over praten.

A. Vragen voordat je ‘Papa-razzo’ gaat lezen.
1.

Bekijk de voorkant en lees de flaptekst. Waarom is de titel van dit boek Papa-razzo, denk je? Kruis aan.

£
£
£

Chris en z’n vader razen op een scooter door de stad.
De vader van Chris heet Razzo.
De vader van Chris is roddelfotograaf. Dat noem je ook wel: paparazzo.

2.

Chris gaat op zoek naar een scoop. Hij moet als eerste een foto van iets heel bijzonders maken.
Bijvoorbeeld van een beroemdheid. Over wie zou jij wel een scoop willen zien?
...............................................................................................................................................................................

B. Als je bladzijde 15 gelezen hebt, stop je met lezen. Maak dan de volgende vragen.
3.

Het verhaal is geschreven in de ik-vorm. Wat vind je daarvan?

£
£
£

Fijn, ik kan me nu heel goed in Chris verplaatsen.
Leuk, ik beleef het verhaal zo van dichtbij mee.
Lastig, ik weet soms niet over wie het gaat.

4.

Wat gaat Chris doen, denk je?

£
£
£
£

Hij gaat de foto maken en dat lukt ook.
Hij durft niet en blijft in de auto zitten. Dan gaat z’n vader toch maar zelf.
Hij wil de foto gaan maken, maar komt te laat.
Hij gaat wel de auto uit om de foto te maken, maar durft uiteindelijk niet.

Lees weer verder in het boek.
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C. Je hebt ‘Papa-razzo’ nu uit. Maak de vragen.
5.

Zou jij net als Chris een scoop gaan zoeken om je vader of moeder te helpen?

£
£

Ja, natuurlijk!
Nee, ik wil geen mensen fotograferen tegen hun wil.

£

Ik twijfel, want .......................................................................................................................................................

6.

Wat vond je van het einde van het boek?

£
£
£
£

Het verhaal liep precies zo af als ik van tevoren dacht.
Het einde was spannender dan ik dacht.
Het einde was saaier dan ik dacht.
Ik vond het einde te eng.

7.

Blader nog eens door het boek. Welk stukje vond je het spannendst?
Schrijf de bladzijde op en leg uit waarom je dat stukje het spannendst vond.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

8.

Zou je van dit boek een film kunnen maken? Leg uit waarom wel of niet.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

9.

Lees bladzijde 76 nog eens. Schrijver Ruben Prins vertelt dat hij blij is dat hij niet beroemd is.
Zou jij beroemd willen zijn? Leg je antwoord uit.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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