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DE GROTE GRIEZELQUIZ

Wat gebeurt er als je gezoend wordt door een zombie? 

Doet een zombieslavin alles wat je van haar vraagt?

En hoe verander je een zombie weer in een gewoon mens? 

Als de kinderen de vragen uit de quiz goed kunnen beantwoorden 

zijn ze echte zombie-experts, net als Bert en Bart.

Doel: 

•  Luistervaardigheid. De kinderen luisteren naar het verhaal en 

beantwoorden daarna de tien quizvragen.

Materialen: 

• voor elk kind twee kaartjes: een 1 en een 2;

• bijlage 1: de quizvragen (voor uzelf);

• bijlage 2: het zombie-diploma (1 voor elk kind).

Stap 1: Introductie

• Vraag de kinderen om dichtbij u te komen zitten.

•  Vertel het doel van de les: Ik ga een verhaal voorlezen. Na het voorlezen gaan jullie de vragen uit 

de Grote Griezelquiz beantwoorden. Na afloop zijn jullie echte zombie-experts! 

Stap 2: Voor het voorlezen

•  Bekijk samen de voorkant. Wat zien jullie op de tekening? Wat wil dat meisje en waarom 

schrikken de jongens daarvan? 

• Bedenk samen wat voor soort boek dit is: Is dit een verzonnen verhaal of zijn het echte feitjes?

•  Vraag enkele kinderen of ze kunnen bedenken waar het boek over gaat.  Noteer de 

voorspellingen eventueel, zodat u er in stap 4 op terug kunt komen.

Stap 3: Voorlezen

•  Lees het boek voor. Laat de kinderen tussendoor zoveel mogelijk meekijken naar de 

tekeningen. In hoofdstuk 6 staat geen tekst: geef het boek eventueel door, zodat de 

afbeeldingen goed kunnen bekijken. Overigens is het verhaal ook goed te volgen als de 

kinderen deze tekeningen niet goed kunnen zien / begrijpen. Wel is het plaatje op blz. 99 van 

belang. Want zijn alle zombies nou weer terug veranderd of zijn Bert en Bart er misschien toch 

nog één vergeten?
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Stap 4: Na het voorlezen

•  Vraag de kinderen wat ze van het verhaal vonden. Vonden jullie het verhaal griezelig of grappig of 

allebei? Wat vonden jullie het leukst? 

• Blik eventueel terug op de voorspellingen uit stap 2. Wat klopte er wel en wat was er anders?

• Vat het verhaal nog even samen.

Stap 5: Verwerking

• Lees de vragen uit de quiz voor. 

•  Als de kinderen denken dat het eerste antwoord goed is, houden ze het kaartje met de 1 

omhoog, en anders dat met de 2.

• Eventueel kunt u de score (door de kinderen zelf) bij (laten) houden.

•  Deel de diploma’s uit. De kinderen mogen op het diploma een tekening maken waaruit blijkt dat 

ze echte zombie-meesters zijn.

E v e n  v o o r s t e l l e n

Dit zijn Bert en Bart…

… die zitten te lezen. 

JONGENS! MAG IK EVEN? HALLO!

Laat dat voorstellen dan ook maar zitten. Hier
komt het verhaal.
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