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Vragen stellen         Titel Boek: Boer Boris    Een paard voor Sinterklaas 

Creëren 
 

 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 
 

Bedenk een andere oplossing voor de hoogtevrees van 
Knol. 
Boer Boris takelt Knol op het dak. Bedenk een andere 
manier hoe Knol op het dak kan komen. 
Als Sinterklaas niet met zijn paard het dak op kan, hoe 
zou hij dan wel over de daken kunnen?  
Wat kun je doen om niet meer bang te zijn? 

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 
 

Waarom durft Knol eerst wel op het dak te lopen en 
daarna niet meer?  
Durf jij ook wel eens iets niet?  
Kan dit verhaal echt gebeurd zijn? Waarom wel of 
waarom niet? 
Is het probleem van Sinterklaas aan het einde van het 
verhaal opgelost? Waarom wel of waarom niet? 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
 

Waar loopt het verhaal ineens anders? Leg eens uit. 
Hoe voelt Knol zich aan het begin van het verhaal? Hoe 
voelt hij zich in het midden van het verhaal? En hoe voelt 
hij zich aan het einde van het verhaal? Hoe kan dat? 
Wat had Knol kunnen doen om niet bang te zijn op het 
hoge dak als koe Clara er niet was geweest? 
De schimmel van Sint is van de trap gevallen. Waar heeft 
hij zich zeer gedaan?                          

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 
 

Dobbelsteenspel: 
Wat hoort/ zegt/ doet/ ruikt/ ziet/ voelt Knol of Boer 
Boris? 
Heb jij wel eens post gehad van Sinterklaas? Vertel eens. 
Ben jij wel eens bang geweest? Zo ja, waarvoor? 
Laat maar zien (bang zijn/ hoogtevrees): 
Trillen, beven, bibberen, …. 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 
 

Waarom is de titel van het boek ‘Boer Boris  Een paard 
voor Sinterklaas’?  
Wat moet Knol oefenen? Waarom? 
Waarvoor is de hijskraan?  
Waarom denkt juf dat ze een vliegende koe heeft gezien? 
Waarom heet het paard van Boer Boris Knol? 
Knol staat op het dak. Hoe vindt hij dat? Waarom? 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Over wie gaat dit verhaal? 
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe kun je dat zien? 
Wie stuurt een brief naar Boer Boris?  
Welk gereedschap hebben Boer Boris, Berend en Sam 
nodig om het dak te maken? 
Wie helpt Knol op het dak? 
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Hardop denken      Titel Boek: Boer Boris    Een paard voor Sinterklaas 

Creëren 
 

 

bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 

Boer Boris takelt Knol omhoog met de hijskraan. Bedenk 
een andere manier hoe Knol op het dak kan komen. 
Denkpauze.... 
Boer Boris kan een roltrap maken. Met een roltrap kun je 
ook omhoog komen.  
 

Evalueren 
 

 

beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 

Hoe voelt koe Clara zich hier? (plaat aanwijzen). 
Denkpauze.... 
Ik kijk naar de plaat met koe Clara op het dak. Koe Clara 
loopt gemakkelijk over het dak. Zij houdt haar kop 
omhoog. Koe Clara laat zien dat zij wel over het dak durft 
te lopen. Ik denk dat koe Clara zich trots voelt. 
 

Analyseren 
 

 

vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 

De schimmel van Sint is van de trap gevallen, waar heeft 
hij zich zeer gedaan?                          
Denkpauze.... 
Ik lees en hoor.... hij hinkt. Hinken doe je zo (voordoen). 
Ik denk dat het paard van Sinterklaas pijn heeft aan zijn 
been. De schimmel kan niet meer gewoon lopen. 
 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 

Veel dieren en mensen kijken naar Knol en Clara op het 
dak. Wat doe jij als je iemand op een dak ziet lopen? 
Denkpauze.... 
Ik denk dat ik ook blijf kijken. Ik wil graag zien wat 
iemand op het dak doet. Het is bijzonder dat iemand op 
het dak loopt. Dat zie je niet vaak.  
 

Begrijpen 
 

 

omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Knol staat op het dak. Hoe vindt hij dat? 
Denkpauze.... 
Ik kijk naar de plaat met Knol op het dak. Knol kijkt naar 
beneden. Ik denk dat Knol het dak hoog vindt. Knol is 
bang dat hij valt. Hij vindt het spannend. Hij heeft 
hoogtevrees. 
 

Onthouden 
 

 

vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Wie helpt Knol op het dak? 
Denkpauze.... 
Ik kijk naar de prent met Knol op het dak. Ik zie koe Clara. 
Zij loopt over het dak. Koe Clara helpt Knol; zij doet op 
het dak lopen voor. 
 

 


