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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.   De serie SUP€RRR bestaat uit 10 boekjes. Dit boekje is deel 1.  Waarom heet de serie SUP€RRR? 

2.   Voor wie is dit boek geschreven? Hoe weet je dat, als het nog niet hebt gelezen? 

3.   Wie zijn de belangrijke personen in het boek? 

4.   Waarom wil Rik werken? 

5.   Rik heeft een gesprek met de chef (blz. 15). Wat betekent dat? 

6.   De titel van het boek is: Rik op zijn eerste werkdag 

       Wat gaat er fout op de eerste werkdag? 

 7.  Wie helpt Rik? 

8.   Op de tekening op blz. 25. zie je 1 woord van blz. 24. Welk woord? 

      Op de tekening op blz. 29 zie je 1 woord van blz. 27. Welk woord? 

9.  Waarom lacht Rik op blz. 37? 

10. Schrijf heel kort op waar dit boek over gaat:  Wie (is de hoofdpersoon)? 

                   Waar (is het)? 

        Wat (gebeurt er)?  

Spreekvaardigheid: 

1. Waar zou jij willen werken na schooltijd of in het weekend? 
2. Is vakken vullen moeilijk of makkelijk? Waarom? 

3. Wat koop jij, als je veel geld hebt? Waarom? 

4. Vertel heel kort waar het boek over gaat (Wie, wat, waar?) 

5. Ga in een kring zitten. Nummer 1 begint met het verhaal, nummer 2 gaat door etc.  

6. Wat zie je op het plaatje? (De docent heeft de illustraties gekopieerd en kriskras uitgedeeld) leg ze 

in de juiste volgorde. 

 

Keuze-opdrachten: 

1.   Schrijf een dialoog : -Daan en Rik op de bank bij Daan thuis (blz.13) 

-het gesprek van Rik met meneer Sterk (blz.19) 

-Rik en Elena (blz. 32) 

   -Daan en Rik op de fiets naar huis (blz. 33/34) 

2.   Bedenk een andere titel voor dit boekje. 

3.   Op de tekening voor op het boekje zie je Rik in de winkelkar.  

       Vind je dat een goed plaatje? Wat zou jij tekenen? Maak een andere voorkant. 
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4.   Maak een ander logo voor de serie SUP€RRR. 

5.   Vul een sollicitatieformulier in (kijk op blz. 4) 

6. Maak een zin met 10 woorden uit de onderstaande lijst. 

 

Belangrijke woorden: 

Bijna 16  Formulier   Moe    Feest                          
belangrijk  het is voor elkaar  vrolijk (         verdrietig)  eindelijk 

bijna                                  parttime werken (ik werk) gewonnen (  verloren) uitgaan (ik ga uit) 

kopen (ik koop)  de vakkenvuller   het gesprek (de gesprekken) de aanbieding 

kosten (het kost)            het formulier invullen  de chef                                     (de aanbiedingen) 

sparen  (ik spaar)                               (ik vul … in)                 noemen (ik noem) 

duur (        goedkoop)     iedereen (         niemand) 

knikken ( Mijn moeder knikt)                                           streng 

                                               hard werken (ik werk) 

       kletsen (ik klets) 

       aardig (         onaardig) 

Daar gaan we! Sterk   Het was een ongeluk  Stil 

klaarzetten (ik zet…) ik ben benieuwd vies  (       schoon)   volgens mij 

gelukkig        de zuivel  kwaad     stom  

zwaar werk  ongelukkig  (     gelukkig)  doorrijden (ik rijd) 

sterk (        slap) het ongeluk (de ongelukken)  opsteken  

de koelvitrine  knikken (Meneer Sterk knikt)         (steekt …op) 

voelen (ik voel) opruimen (ik ruim…op)   bakken (ik bak) 

licht (           zwaar) zielig     op slot zetten 

de boter       (ik zet …op slot) 

tegelijk 

stoten tegen (ik stoot) 

de rollator 

de klant (de klanten) 

de winkel (de winkel) 

stuk (alle eieren zijn stuk 

 



Rik, zijn eerste werkdag 
 

4 
 

Het sollicitatieformulier: 

Voornaam  

Achternaam          

Geslacht                                          Man            Vrouw 

 Geboortedatum                      dd 

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

Telefoonnr. 

Telefoonnr. extra 

E-mailadres 

Opleidingsniveau                   *VMBO / Havo / MBO / Anders, nl. _____________________________ 

Beschikbaarheid        *maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag 

            Tijd: van ______________________ tot _______________________ 

Motivatie 

 

 

Werkervaring 

*Streep door wat niet van toepassing is                                                                           
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