Aanvullende vragen bij de Vertel eens… aanpak van Aidan Chambers bij De wandelaar van
Adriaan van Dis
Deze vragen zijn bedoeld als ondersteuning voor het gesprek. Misschien komen de leerlingen met
hun eigen suggesties en komt zo het gesprek vanzelf op gang. Er is geen vaste uitkomst in dit gesprek,
de suggesties van de leerlingen zijn zeer waardevol.

Wat vond je leuk?
-

Wat is je opgevallen?
Waar had je je meer over willen lezen?

Wat vond je niet leuk?
-

Heb je stukken overgeslagen?
Als je het boek niet uit hebt, waar ben je dan opgehouden met lezen en waarom daar?

Wat vond je moeilijk of onduidelijk?
-

Stond er iets in het boek dat je nog nooit eerder was tegengekomen?
Was er iets dat je totaal verraste?
Waren er onderwerpen waar je nog niet eerder van had gehoord?

Algemene vragen:
-

-

Toen je de titel zag: waar dacht je toen dat het boek over zou gaan?
o Hoe denk je hier nu over?
Zag je tijdens het lezen, het verhaal voor je ogen gebeuren?
o Door welke details of gebeurtenissen zag je dat het best?
o Welke stukken van het verhaal herinner je je het best?
Hoeveel verschillende verhalen [verhaalsoorten] zitten er in dit verhaal?
Heeft iemand iets over het boek gezegd waardoor je anders over dit boek bent gaan denken?
Weet iemand iets over de schrijver? Of waarom hij het boek geschreven heeft?

Speciale vragen:
-

-

Waar speelt het verhaal?
o Is de plaats waar het verhaal speelt van belang? Zou het net zo goed of beter op een
andere plaats kunnen spelen? Moest je tijdens het lezen aan die plek denken? Gaan
bepaalde passages speciaal over de plaats waar het verhaal speelt? Wat beviel je
daar wel/niet aan?
Welk verhaalfiguur boeide jou het meest?
o Is dat het de belangrijkste persoon in het verhaal?
Vanuit wie werd het verhaal verteld? Is het verhaal in de eerste persoon, of in de derde
persoon? Komt die persoon in het verhaal voor? Hoe staat degene die het verhaal vertelt -de
verteller- tegenover de verschillende verhaalfiguren?

