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Het Beest
Twee jongens zijn beroemd! Hoe komt dat toch? De verslaggeefster
wil dat ze bij het begin beginnen. Op maandagavond waren de twee
jongens aan het chillen. Rond een uur of 6, toen het net donker
begon te worden, hoorden ze een eng geluid. Het klonk als het gehuil
van een beest… De jongens waren doodsbang en gingen er gauw
vandoor.
Later besluiten ze terug te gaan naar het bos, maar het geluid horen
ze niet meer. Zouden ze het zich dan toch verbeeld hebben? Op zaterdag gingen ze weer het bos in en toen hoorden ze dat enge geluid
weer… Wat voor een eng beest zou dat zijn?
Uiteindelijk besluiten de jongens nog één keer op zoek te gaan…
Zal het de 2 lukken om dit enge monster te vinden? En is het wel zo
eng als het klinkt?

De leesvragen
‘Dit is een waargebeurd verhaal’ staat er voorin het boek. Geloof jij dat?
Leesvraag: Is jouw verhaal waargebeurd? Hoe weet je dat?
l

Lees hoofdstuk 1 van bladzijde 13 t/m 16 voor (en eventueel ook
hoofdstuk 2 t/m bladzijde 20). Wat zal er gebeurd zijn?
Stelopdracht: Schrijf jouw versie van het verhaal op voordat de
leerkracht verder leest.
Leesvraag: Lees de eerste bladzijde van jouw boek voor en laat ons
bedenken hoe het verhaal verder zal gaan.
l

Griezelige geluiden. Lees bladzijde 22 ‘Ik herinnerde me...’ t/m ‘…echt
erg griezelig!’ voor (maak de geluiden extra eng). Hoe eng vinden jullie
dit klinken? Dit stukje tekst valt echt onder een griezelverhaal.
Leesvraag: Onder welk genre valt jouw boek? Waaruit blijkt dat?
Lees een stukje voor.
l

Na bladzijde 25 ‘…dan?’ vroeg hij.’ Kun je bespreken hoe het beest
eruit zal zien. Laat de kinderen eventueel een tekening maken.

l

Niet alles is wat het lijkt. Lees het gehele boek voor t/m bladzijde 54
‘…hun ribben tellen.’ De jongens denken dagen lang dat er een monster
in het bos zit, maar dit blijken 2 honden te zijn die vast zitten in een buis.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook een misverstand? Vertel erover.
l
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