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Vragen stellen             Titel Boek:   Kasper de kleermaker 

Creëren 
 

 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 
 

Hoe kan Kasper ervoor zorgen dat het geen rommel is in 
de oude naaikamer van tante Sophie? 
Hoe zou Kasper aan een nieuw schort kunnen komen als 
hij het zelf niet kan maken? 
Hoe voelt Kasper zich aan het begin van het verhaal? 
Voelt hij zich hetzelfde aan het eind van het verhaal? 
Waarom wel of waarom niet?  

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 
 

Wat zou jij doen als je een nieuw schort of een ander 
kledingstuk nodig zou hebben? Waarom? 
Wat vind je ervan dat Kasper zelf een schort maakt? Zou 
jij dat ook doen of zou je het anders doen? Waarom? 
Het schort is te lang. Is er een andere manier om ervoor 
te zorgen dat het schort meteen de goede lengte heeft? 

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
 

Waarom tekent Kasper (eerst) een patroon op het 
papier?  
Welke elektrische apparaten gebruikt Kasper? Hoe weet 
je dat? 
Hoe zijn de gaten en scheuren in het oude schort van 
Kasper gekomen? 
Het schort is klaar. Waarom is het te lang? 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 
 

Wat doet Kasper wanneer hij zich met een naald in zijn 
vinger heeft geprikt? Zou jij dat ook zo doen? Waarom? 
Waarom wast Kasper de lap stof?  
Na het wassen van de lap stof gaat Kasper zelf in bad. Zou 
jij dit ook op deze manier doen? Waarom wel of niet? 
Het dobbelsteen-spel: 
Wat zegt/ hoort/ ruikt/ ziet/ doet/ voelt Kasper? 
 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 
 

 
Hoe weet je dat het beroep van Kasper kleermaker is? 
Waarom besluit Kasper een  nieuw schort te maken? 
Hoeveel wasknijpers heeft hij klaargelegd? Zijn dat er 
genoeg? Waarom wel of waarom niet? 
Wat doet Kasper met de lap stof die hij vindt, voordat hij 
het patroon tekent? 
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Over wie gaat dit verhaal? 
Wat heeft Kasper nodig om een schort te kunnen maken? 
Hoeveel lappen stof pakt Kasper uit de kast? 
Waar speelt het verhaal zich af? Hoe weet je dat?  
Waar heeft Kasper zijn schort voor nodig? 
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Hardop denken                Titel boek:  Kasper de kleermaker 

Creëren 
 

 
 

 
bedenk 
maak 
onderzoek 
vind uit 

 
Hoe kan Kasper ervoor zorgen dat het geen rommel is in 
de oude naaikamer van tante Sophie?         Denkpauze…. 
Kasper kan de naaikamer opruimen. Hij kan kaarten aan 
de kastdeuren en lades hangen, zodat hij precies weet 
waar iets ligt.  

Evalueren 
 

 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis 
adviseer 

Wat vind je ervan dat Kasper zelf een schort maakt? Zou 
jij dat ook doen of zou je het anders doen? Waarom? 
Denkpauze….          Ik vind het knap van Kasper dat hij van 
een lap stof een schort kan maken. Ik zou een schort in de 
winkel kopen of op internet bestellen, omdat ik het zelf 
niet kan maken.  

Analyseren 
 

 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 

 
Het schort is klaar. Waarom is het te lang?   Denkpauze…. 
Ik blader door het verhaal en ik zie dat Kasper de maten 
voor het schort opneemt. Maar hij vergeet om te meten 
hoe lang de linten moeten zijn. Ik denk dat het schort te 
lang is, omdat de linten te lang zijn.   
 

Toepassen 
 

 

 
pas toe 
los op 
verander 
onderzoek 
demonstreer 

 
Na het wassen van de lap stof gaat Kasper zelf in bad. Zou 
jij dit ook op deze manier doen? Waarom wel of niet? 
Denkpauze…. 
Ik zou ook eerst de lap stof wassen en daarna zelf in bad 
gaan. Dan kan de lap stof drogen wanneer ik me was.  
 

Begrijpen 
 

 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
voorspel 
bespreek 

Hoeveel wasknijpers heeft hij klaargelegd? Zijn dat er 
genoeg? Waarom wel of waarom niet?        Denkpauze…. 
Ik tel twee wasknijpers. Dat zijn er niet genoeg om de lap 
stof op te hangen. Kasper heeft een derde wasknijper 
nodig, zodat de natte lap stof aan de waslijn blijft hangen 
(aanwijzen in het boek).  
 

Onthouden 
 

 

 
vertel na 
onthoud 
herinner 
herken 
 

Waar heeft Kasper zijn schort voor nodig?    
Denkpauze…. 
Het beroep van Kasper is kleermaker. Ik denk dat Kasper 
zijn schort nodig heeft, zodat zijn vacht schoon blijft 
tijdens het werken. Ook kan hij de materialen, die hij 
nodig heeft, in de zakken van het schort stoppen.  
 
 

 


