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Bekijk het boek: 

De voorkant: Welke informatie (wie, wat, waar) zie je hier over het boek?  

      -titel 

      -plaatje 

      -naam 

De achterkant 

In het boek:   hoeveel bladzijden? 

                        de illustraties (plaatjes/foto’s) 

                        blz. 38 en 39 

                        hoeveel hoofdstukken heeft het boekje? 

 

Lees het boek 
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Beantwoord de vragen:      

1. Deel 1 en deel 2 spelen in de supermarkt. Waar speelt deel 3?  
2. Waarom hoort het boek in de serie Sup€rrr? 
3. Schrijf heel kort op waar het boek over gaat:  Wie (is de hoofdpersoon)? 

        Wat (gebeurt er)? 

       Waar (is het)? 

4. Waarom werkt Emma in de supermarkt (blz. 5)? 
5. Wie zie je op blz. 7? 
6. Wat doet Emma thuis (blz. 8)? 
7. Emma is alleen thuis. Waar zijn haar vader, moeder en broer (blz. 11)? 
8. Waarom ligt de moeder van Emma in het ziekenhuis? 
9. Wat doet de dokter? 
10. Wat zie je op de tekening op blz. 24? Wat heeft moeder om haar arm? 
11. Wat doet Marco op blz. 27? 
12. Waar is de fiets van Emma’s moeder? 
13. Wat doet Emma in de supermarkt? 
14. Is meneer Sterk aardig? Waarom? 

 

Belangrijke woorden: 

Werken bij De Giraf Achter mijn bureau Een onbekend nummer 

over (een jaar)   pas (om vier uur)  onbekend   (           bekend) 

het examen   het bureau  (de bureaus) het bericht (de berichten) 

leren (ik leer)   erg (het is erg. O, wat erg) bellen (ik bel) 

houden van (ik houd van ) huiswerk maken (ik maak) schrikken (ik schrik) 

nodig hebben (ik heb nodig) de ouders   de Eerste Hulp 

vakken vullen (ik vul vakken) allebei    Wat is er aan de hand? 

de collega (de collega’s) rijden ( ik rijd)   gevallen (vallen) 

een heleboel   vinden (ik vind)   gebroken (breken) 

        blijven (ik blijf) 

        kloppen (mijn hart klopt) 

        de verpleegkundige  (de verpleegkundigen) 
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Weer de voicemail Wachten   Marco   

De voicemail   inderdaad   gebeurd (gebeuren) 

trillen (ik tril)   het gips    de vraag (de vragen) 

de schrik   binnengereden (rijden)  bang 

meenemen (ik neem mee) het verband (blz. 24)  een beetje 

het briefje  (de briefjes)   het lichaam   eindelijk 

leggen (ik leg)   de pijn    geschrokken (schrikken) 

thuis    het medicijn (de medicijnen) voorzichtig 

    vasthouden (ik houd vast) het ongeluk (de ongelukken) 

        straks 

Fiets     In De Giraf 

halen (ik haal)   zien (ik zie)   begrijpen (ik begrijp) 

onderweg   zeggen (ik zeg)   studeren  (ik studeer)  

gelukkig   net 

de pijnstiller (de pijnstillers) het ziekenhuis 

de politie   krijgen (ik krijg) 

ophalen (ik haal op)  mis (het is mis) 

 

Keuze-opdrachten: 

1.   Schrijf een dialoog : -Moeder en Emma in het ziekenhuis (blz. 23) 

    -Marco en Emma aan de telefoon (blz. 26) 

   -Elena en Emma in De Giraf (blz. 33) 

2.   Bedenk een andere titel voor dit boekje. 

3.   Beschrijf alles wat je ziet op de voorkant van het boek. Maak goede zinnen. 

4.   Schrijf het briefje van Emma voor haar broer en vader (blz. 17) 

5.   Bedenk een andere titel. 

6.   De moeder van Emma heeft haar been gebroken. Schrijf de kaart hieronder voor haar. 

7.   De verpleegkundige moet een formulier invullen met de personalia van Emma’s moeder. Vul het  

      formulier hieronder in. 
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Intakeformulier nieuwe patiënt    
Datum:        

Persoonsgegevens                     

Achternaam  
      

                   
                   

Meisjesnaam  
      

                   
                   

Voorletters  
      

                   
                   

Roepnaam  
      

                   
                   

Geboortedatum  
      

                   
                   

Geslacht     
      

                   
                   

Beroep     
      

                   
                   

Burgerlijke staat  
      

                   
                   

Adresgegevens                     

Straatnaam  
      

                   
                   

Huisnummer  
      

                   
                   

Postcode     
      

                   
                   

Woonplaats  
      

                   
                   

Telefoonnummer  
      

                   
                   

Mobielnummer  
      

                   
                   

E-mail     
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Verzekeringsgegevens en BSN-nummer                

Naam zorgverzekeraar  
        

                 
                 

Verzekeringsnummer  
        

                 
                 

Verzekering begindatum  
        

                 
                 

BurgerServiceNummer  
        

                 
                 

 

Gegevens  apotheek 
       
Naam     
      

                   
                   

Adres     
      

                   
                   

Woonplaats  
      

                   
                   

Telefoonnummer  
      

                   
                   

E-mail     
      

                   
                   

 
Thuissituatie 
Woont u alleen of met familie? 
 
 

 

Medische gegevens                     

Gebruikt u medicijnen? Zo ja, welke?     

 
Bent u weleens 
geopereerd?  

 
           ja/nee     

 
  
  
  
 Datum…..  Handtekening….  
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Schrijf de kaart: 

 

 

 

Spreekvaardigheid: 

1. Wat doe jij als je op straat een vrouw ziet die gevallen is met de fiets? Zij kan niet staan en zij huilt van de 
pijn. 

2. Van welke boeken hou je, welke boeken lees je graag? (ziekenhuis / liefde / spanning / …) Lees je veel 
boeken? Waarom vind je lezen leuk / niet leuk? 

3. Wat vind je van de dokters en het ziekenhuis in Nederland? Is alles hetzelfde als in jouw land? 
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