
Deel 2 
 
 
 
Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg 
 
IN HET BOS 
 
Wat valt er op Smoeties kopje? Hoe komt dat? 
Welk seizoen zou het nu zijn?  Hoe weet je dat? Wat zal er 
nu nog allemaal op de grond liggen denk je?  
Er staat ‘de zon zakte en het werd kouder’… Welk deel van 
de dag zal er beginnen? 
Wat is een schuilplaats? 
 
 
WAT ETEN WE VANDAAG? 
 
Wat besloot Smoetie het eerst te doen? Een schuilplaats 
zoeken of jagen? 
Is het jagen van katten hetzelfde als het jagen bij de 
mens. Wat is er anders? 
Waarom staat er ‘eerst zorgen voor hun buik?’ Wat wil dat 
zeggen?  
Waarom vindt Smoetie het eerst spijtig dat er zoveel 
nootjes liggen?  Maar wat gebeurt er dan opeens ? Wat 
beseft ze?  
Wat zijn prutsen?  
Wat is een karwei? 
Wat is muisstil? 
Waarom zegt Smoetie “die muizen op de zolder waren 
anders” Zou dat kunnen?  
Een ander woordje voor ‘bruusk’ 



Wie krijgt er allemaal een muis te eten?  
Wat eten de kleintjes dan?  
Welk geluid maakt de uil? 
Welk geluid maakt de muis? 
Welk dier, denk je,  zit er naar Smoeties kroost te kijken?  
Kan jij vertellen wat je gelezen hebt? 
 
DE MOL EN DE EKSTER 
 
Waar vindt Kalm zo vreemd? Wat kent hij niet?  
Wat is een ekster? 
Kan jij nog 3 vogels opnoemen?  
Waarom, denk jij, komt die ekster praten met de mol? 
Wat wil dat zeggen : ‘ik hou de wacht’. 
Is de ekster een brave vogel? Wat heeft ze gedaan. Hoe 
noemen we iemand die dingen wegneemt ?  
Wat doet de ekster nadat de mol begint te graven en 
waarom lacht de ekster zo hard? 
 
Kan jij me vertellen waarom de mol altijd maar graaft? 
 
STUDIE VAN DE MOL 
Een zwart beest. Over wie gaat het hier?  
Waarom denkt Kalm dat de mol niet zwart is? 
Waarom vangt Smoetie die mol. Gaat ze die opeten? 
Waarom niet?  
Ken jij een ander woordje voor pels? 
Ziet een mol goed? Waarom niet?  
Koud zegt : ‘Oh wat naar’. Waarom zegt zij dat?  
Waarom staat er: ‘die dag hadden ze honger?’ 
 
Kan jij me iets meer vertellen van een mol 
 
 
DE LANGE TOCHT 
 
Heeft Smoetie zin om in dat grote veld te gaan? Waarom 
doet ze het wel?  
Wie is er heel, heel bang in dat veld? 
Ken jij een ander woordje voor ‘zeuren’? 



Er staat in de tekst Smoetie ‘begon haar oren te wassen’ . 
Jouw mama of papa zou dat niet doen wat zouden zij wel 
zeggen?  
Wat eten ze terwijl ze in het veld zitten?  
Is Kleintje nog fit? Wat doet Smoetie dan?  
Wat weet je nu van Wild?  
Wat weet je nu van Kijk 
Waarom moet Smoetie altijd maar tellen?  
Waarom staat er “kwam er dan nooit een eind aan het 
veld” 
Hoeveel dagen hebben ze in het veld gezeten? 
Waar vinden ze nu een schuilplaats?  
Waarvan worden ze wakker?  
Een ander woordje voor ‘angst’? 
 
DE GROTE OGEN 
 
Weet Smoetie wat er gaat gebeuren?  
Wat denk jij dat die grote ogen zijn? Is dat een monster? 
Wat zou dan kunnen zijn?  
Waarom maakt dat lawaai? 
Waarom waren de kraaien gevlucht?  
Waarom beeft de grond?  
Waarom vallen de planten om?  
Waarom zegt Smoetie ‘die dommerd keert nog terug’ 
Noem me minstens 2 dieren die in dat veld leven.  
Smoetie spreekt over ‘djoek, djoek djoek ‘wat zou ze 
daarmee bedoelen? Zeg het in jouw woorden 
 
DE BUNZING 
 
Ze spitste haar oren. Wat wil dat zeggen?  
Wat bedoelt men hier met ‘er sloop iets’. Wat wil sloop 
zeggen.   
En Indianen konden heel goed…. 
Wie heeft de bunzing vastgegrepen?  
Ander woordje voor krijste?  
Wat doet Smoetie als ze Kleintje hoort krijsen?  
Wat is een kabaal? 
Wat is een stinkerd?  
Wat doet de bunzing vlak voordat hij wegloopt?  



Wie heeft er gewonnen? 
Kunnen ze die nacht nog in die pijp slapen? Waarom niet?  
Waarom staat er ‘boven haar hoofd kraste de uil… Ook dat 
nog’.Waarom is ze bang? 
Waarom kneep Kleintje haar neusje dicht?  
 
DE REGEN 
 
Waarom zegt Smoetie als het regent ‘zoveel lawaai’ 
Waarom doet Smoeties poot pijn?  
Waar gingen ze dan slapen? Was dat een goed idee? 
Waarom stijgt het water in de gracht?  
Wat wil dat zeggen ‘hals over kop ‘? 
Wie is er in het water gevallen?  
 
SMOETIE IS HET ZOEKEN BEU 
 
Wat wil dat zeggen ‘ze had er haar buik van vol’ 
Waarvan  heeft ze haar buik vol? 
Welke zorgen heeft Smoetie allemaal? 
Waarom is karton niet goed als schuilplaats.  
Wat zijn die ‘zakken waar er dingen inzaten die ze wel 
wou opeten?’  
Waarom durft Smoetie die zakken niet kapotmaken? 
Is oren wassen een straf voor poezen? 
Wat weet je van de mams van Smoetie?  
 
IS DIT MIJN STRAAT 
 
Waarom zeurt Smoetie altijd maar van die stoel?   
Die straat waar Smoetie in terecht komt is dat een fijne 
straat?  
Waarom zijn al die katten zo kwaad op haar? 
Hoeveel katten tel je op pagina 23. Goed kijken hoor! 
Plots zag ze een kat zonder staart. Ze trok haar staart 
snel bij zich waarom denk je… 
Wat is sjokken?  
Denk je dat het huisje haar echt riep? 
Dat glazen huisje. Wat zou dat kunnen zijn?  
Wat zou Smoetie nu graag hebben?  



Waarom maakt ze een vuist-pootje?. Waarom zou ze dat 
doen?  
Wat denk jij: zal Smoetie hier kunnen wonen?  
Gaat Smoetie onmiddellijk terug?  
Wat doet Smoetie slapen of plannen maken?  
 
SMOETIES ZORGEN 
 
Waarom loopt ze niet door de tuinen?  
Waarom doen haar pootjes zoveel pijn?  
Wat is een meevaller?  
Wat hebben de poezen gisteren gegeten? 
Welke vruchten hangen aan een braamstruik?  
Blijft Wild altijd bij Smoetie. Hoe weet je dat?  
Waarom is Smoetie zo bang als ze de jagers ziet? 
Ander woordje voor ‘buiklig’ 
 
Wild zegt ‘wat hangt daar over hun arm.’ Wat zou dat 
zijn?  
Waarom kunnen de mannen door de modder lopen? 
Waarom zegt Wild ‘Dom !!’ 
Hoe lost Wild het op dat de hond haar niet ziet?  
Wat gebeurt er als ze later weer bij Smoetie rent?  
 
ZE GAAN ER VANDOOR? 
 
Waarom beeft Koud? Heeft ze het koud?  
Wat besluit Smoetie te doen. Hoe verdeelt ze de groepen. 
Weet jij waarom?  
In welk deel van de dag staat de zon hoog? 
Wat is soezen?  
Wat is tegen hem vlooien?  
Waarom wenst Smoetie dat er geen katten buiten zijn? 
Wat wil dat zeggen dwarsen. Ander woordje 
Wat wil dat zeggen ‘ze gaven geen kik’. 
Waarom zijn de andere niet over de draad gesprongen? 
Hoe lost ze het op? 
Waar kruipen Wild en Kijk in? Waarom doen ze dat?    
 
 
 



DE VIER MAKEN HUN TRIP 
 
Is Smoetie blij dat ze haar drie kleintjes zieet. Hoe weet je 
dat? 
‘Hij trok en trok?’ Wie is die hij 
Waarom loopt die man?  
Waarom krijgt Smoetie kramp in haar buik?  
Waarom moet Smoetie geluk hebben 
Is die vrouw met die borstel blij? Wat gaat zij doen?  
Waarom zegt Smoetie ‘ik ben geen beest’ 
Hoe noemde de Baas haar? 
Waarom duurt het zo lang? 
Waarom zegt Smoetie ‘haast jullie toch en beetje’ 
Waarom is ze zo bang als ze die dikke kat ziet?  
Wat doet ze om Kleintje op tejagen.  
Vindt Smoetie het fijn om dat te doen?  
Waar zijn ze nu aangekomen?  
 
 
 
 
 
 


