
Begrijpend lezen Hou vol Smoetie  
 
BIJ DE BAAS OP SCHOOT 
 
Een ander woordje voor “aaide” 
Wel geluid maakt de poes als ze blij is? 
Wel geluid maakt de mens als hij slaapt?  
Noem twee soorten vis die Smoetie te eten krijgt 
Wat is een vink?  
Kan je iets vertellen van Smoetie?  
 
DE DOOS 
 
Waar zaten ze? 
Hoe was het weer?  
Waarom moest Smoetie in de doos? 
“Een ding dat reed”:  wat zou dat zijn? 
Waarom staat er “ik was zo dom”. Wat had ze moeten 
doen? 
Waarom staat er “Och Baas. Ik liep niet weg”? 
Kan jij vertellen wat er nu gebeurd is?  
 
HET HUIS VAN DE DIEF-VROUW 
 
Ken jij de naam van een huis dat in een rij staat? 
Welke andere soorten huizen bestaan er?  
op blz 6 : Als je dat allemaal gelezen hebt zou jij daar 
willen wonen? Waarom niet?  
Waarom krijgt die hond een korf op zijn muil? 
Een ander  woordje voor “woest” 
Een ander woordje voor “triest”. 
Wat weet je nu van Smoetie.  
 



HET BEEST 
 
Een ander woordje voor “eng”? 
Een ander woordje voor “pels”? 
Hoe heet dat beest dat  soms in de pels van een kat 
woont? 
Waar moest Smoetie slapen? 
Kan jij vertellen waarom Smoetie zo bang was voor de 
doos? 
 
DE DIEF-VROUW 
 
Het tegengestelde van “oudbakken” brood? 
Hoe heet de maaltijd die we ’s morgens eten?  
Hoe weet je dat wat Smoetie moest eten niet vers was? 
Waarom zou Smoeties buik pijn doen?  
Is Smoetie gelukkig bij de vrouw? 
 
WEG VAN DE VROUW 
 
En ander woordje voor “veert recht” 
Wat is een gracht?  
Hoe heet een mannetjespaard?  
Hoe heet gedroogd gras?  
Wat is een mees?  
Hoe heet het jong van een koe? 
Welk geluid maakt de koe? 
Op blz 15 -de tekening - waar kijk Smoetie naar?  
Kan jij vertellen wat er nu gebeurd is?  
 
BIJ DE BOER 
 
Een ander woordje voor “soest” 
Waarom denkt Smoetie dat het fijn moet zijn bij de boer?  
Een ander woordje voor “Ze heeft trek” 
Welke dieren wonen er allemaal bij Smoetie op de 
boerderij 
Waarom is de koe triestig? 
Wat is een vleermuis?  
Wat is een kliek?  
 



HAAR JONGEN 
 
Een ander woord voor varken 
Welk geluid maakt het varken ? 
Welk geluid maakt het schaap?  
Wat is een kroost? 
Wat is de schelf? 
Wat weet je nu van Smoetie?  
 
OP DE ZOLDER 
 
Noem 3 dieren die op de schelf wonen? 
Waarom is Smoetie bang van de uil?  
Hoor je een uil vliegen? 
Waarom wil Smoetie een web maken?  
Waarom denkt ze aan haar mams?  
 
WAT MOET ZE  DOEN? 
 
“Ze snapt het niet.” Wat wil dat zeggen 
Wat weet je nu al van de jongen van Smoetie 
Waarom is Smoetie bang van Swif en Grootoog 
Die geur die Smoetie ruikt,  wat zou dat kunnen zijn?  
 
ZE GAAN NAAR HET BOS 
 
Welke twee dieren zie je op de tekening? 
Welk geluid maakt de haan?  
Wat is een erf? 
Waarom staat er “het is nu of nooit?”  
Waarom draagt ze die katjes van de trap? 
Wie houdt er de wacht 
Wie mag er het eerst mee? Waarom denk je dat die eerst 
mee mag. 
Waarom zegt Smoetie “zwaar werk?” 
Op de tekening van blz 31:  waar ligt dat varken in?  
Wat zoekt die kip? 
Waarom moet Smoetie heel stil zijn. 
Wat is een bot? 
’s Morgens is het gras nat. Dat komt door de ….???? 
Waar brengt ze de jongen naar toe? 



Welke geluid maakt de duif?  
Waarom is Wild bang?  
 
Op blz 34:   
wie neemt ze mee na Wild?  
Waarom heeft Smoetie Wild die naam gegeven? 
Slaapt de hond nog?  
Is Koud een flinke poes? Hoe weet je dat?  
 
KLEIN-TJE EN KIJK NAAR HET BOS? 
 
Slaapt de hond nu nog? Wat doet hij?  
Waarom kan Smoetie nu zo snel Kleintje naar het bos 
brengen?  
Wat doet die hond met die kip?  
Waarom staat daar “sleurt” en niet draagt 
Wat weet je nu van Kijk 
 
STIL ZIJN KALM 
 
Waarom is Kalm bang? 
Hoe weet je dat daar nog iets is?  
Wat denk jij dat er op die schelf of zolder zou kunnen 
zitten? 
 
 
 
 
 
 


