Vragen Bibster - JBM 2020 (10 – 12 jaar)
Boek: Nadir en Zenith in de wereld van Escher
Titel (intern gebruik): Nadir en Zenith in de wereld van Escher - cover
Vraag:
Lees de achterkant van het boek ‘Nadir en Zenith in de wereld van Escher’. Hoe wordt de wereld van
Escher omschreven? Vul het ontbrekende woord in: Zo raken ze steeds dieper in de … wereld van
meneer Escher, waar alles anders is dan het lijkt.
Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
wonderlijke
Tip:
Het antwoord begint met de letter ‘w’.

Social media post
Titel: MCE
Inhoud: Nee, dit is niet de nieuwste hiphopsensatie, maar de afkorting van Escher zijn volledige naam:
Maurits Cornelis Escher.

Boek: Nadir en Zenith in de wereld van Escher
Titel (intern gebruik): Nadir en Zenith in de wereld van Escher - onbekende
Vraag:
Nadir en Zenith zijn ergens naar op zoek.
Je vindt het antwoord op deze pagina.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Escher
Het onbekende
De uitgang
Tip:
Het antwoord is onbekend.

Social media post
Titel: Kan dat wel?
Inhoud: Escher staat vooral bekend om zijn onmogelijke constructies: trappen die naar nergens gaan,
water dat naar boven loopt, vissen die vogels worden… niets is te gek.

Boek: Nadir en Zenith in de wereld van Escher
Titel (intern gebruik): Nadir en Zenith in de wereld van Escher - trappen
Vraag:
Wat is hier het probleem met de trappen?
Afbeelding toevoegen
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Het zijn net spiegels.
Het lijkt of ze niet hoger gaan.
Het lijkt alsof ze een doolhof vormen.
Tip:
Waar kom je uit als je een trap oploopt?
Social media post
Titel: Gek van Escher
Inhoud: In Kirgizië werd een man gek van te veel naar de afbeeldingen van Escher te kijken. Sindsdien
mogen zijn werken niet meer vertoond worden in het land. Of zou dit fake news kunnen zijn?

Boek: Floris Oudbloed
Titel (intern gebruik): Floris Oudbloed - cover
Vraag:
De ondertitel van het boek ‘Floris Oudbloed’ is niet meer zo leesbaar.
Vul de titel aan: Floris Oudbloed over een …
Opgelet: je moet alle juiste antwoorden aanduiden!
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Fietsen – kabeljauw – bolhoeden - leugens - maffia
Tip:
Je moet 3 antwoorden aanduiden.
Kabeljauw is één van de drie antwoorden.
Kijk goed op de cover van het boek.

Social media post
Titel: Oud bloed?
Inhoud: Afwassen doe je met warm water, maar volgens oma krijg je bloedvlekken beter weg met
koud water.

Boek: Floris Oudbloed
Titel (intern gebruik): Floris Oudbloed - kunstenaar
Vraag:
Op pagina 9 ontdek je de naam van de kunstenaar?
Vul aan: T.L. …
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Scheunkijker
Tip:
Heb je de naam correct ingevuld?
Let ook op de T.L. moet je niet meer typen.

Social media post
Titel: Scheunkijker
Inhoud: Scheunkijker is het Afrikaans woord voor ruitenwisser. Ze zorgen ervoor dat je scheun (mooi
of goed) kan kijken. Maar het kan ook een andere betekenis hebben…

Boek: Floris Oudbloed
Titel (intern gebruik): Floris Oudbloed – replica
Vraag:
Blader door naar pagina 144.
Wat heeft hij onder zijn jas?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Een replica, het valse broertje van de Madonna.
Een replica, het valse broertje van de Fietser.
Een duplica, het valse broertje van de Madonna.
Een duplica, het valse broertje van de Fietser.
Tip:
Een replica is een nauwkeurig nagemaakte kopie van een waardevol voorwerp of een kunstwerk.

Social media post
Titel: Floris of Florian
Inhoud: Floris is een doodgewone jongen tot hij ontdekt dat zijn familie deel is van de maffia…
Spannend!

Boek: Het grote Rembrandt voorleesboek
Titel (intern gebruik): Het grote Rembrandt voorleesboek - cover
Vraag:
Welk schilderij ontbreekt op de cover van ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’?
Goed kijken en vergelijken is de boodschap!
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
(middelste afbeelding)
Tip:
Misschien is hij wel een monnik.

Social media post
Titel: Zoveel?
Inhoud: Rembrandt maakte in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en
tweeduizend tekeningen. Ik denk niet dat hij nog tijd had voor andere hobby’s…

Boek: Het grote Rembrandt voorleesboek
Titel (intern gebruik): Het grote Rembrandt voorleesboek - titel
Vraag:
Wat is de titel van het kunstwerk op pagina 52?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Rustende leeuw
Slapende leeuw
Liggende leeuw
Tip:
Kijk goed onderaan de afbeelding.

Social media post
Titel: Niet goed geschat!
Inhoud: Op 13 december 2000 werd een schilderij van Rembrandt geveild voor het recordbedrag van
32.856.850 euro. Vooraf was de opbrengst geschat rond 7.000 euro.

Boek: Het grote Rembrandt voorleesboek
Titel (intern gebruik): Het grote Rembrandt voorleesboek - naam
Vraag: Lees op pagina 65 de tekst onder het kunstwerk ‘Buste van een Afrikaanse vrouw’ en vul de
volgende zin verder aan.
Ik zal mijn prent – mijn moeder, mijn oma, mijzelf – altijd verborgen houden. Zo verborgen als mijn …
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Naam
Tip:
Maan achterstevoren.

Social media post
Titel: Wat is een buste?
Inhoud: Een buste of borstbeeld is een beeldhouwwerk dat enkel het hoofd, de borst en de schouders
toont. Deze kunstvorm stamt uit de Egyptische en Griekse tijd.

Boek: Hoi, ik ben een lijn
Titel (intern gebruik): Hoi, ik ben een lijn - cover
Vraag: Duid op de cover van het boek ‘Hoi, ik ben een lijn’ de uitgeverij aan.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Het Nieuwe Instituut
Tip:
Kijk goed in de rechterbenedenhoek.

Social media post
Titel: Wat is een uitgeverij?
Inhoud: : Een uitgeverij is een bedrijf dat zorgt voor de druk en verkoop van de boeken. Daarnaast
betaalt de uitgever de auteur en bepaalt de verkoopprijs van het boek.

Boek: Hoi, ik ben een lijn
Titel (intern gebruik): Hoi, ik ben een lijn - stoel
Vraag: Ontdek op pagina 14 wie de ontwerper is van de beroemdste stoel van Nederland.

Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Arthur Staal
Gerrit Rietveld
Simon Toel
Tip:
Het antwoord staat in de tekst onder de tekening.
Social media post
Titel: Oude of nieuwe stoel?
Inhoud: Wist je dat deze stoel meer dan honderd jaar geleden ontworpen werd en
je hem nog steeds kan kopen voor een slordige 2.500 €… Een koopje toch!

Boek: Hoi, ik ben een lijn
Titel (intern gebruik): Hoi, ik ben een lijn – kleuren
Vraag: Ontdek op pagina 67 welke kleuren groen, oranje en paars zijn.
Hoe noemt men die kleuren?

Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
Secundair
Secundaire
Secundaire kleuren
Tip:
Je kan ze alleen maken door 2 kleuren te mengen.

Social media post
Titel: Kleuren in de mixer!
Inhoud: De kleuren die je verkrijgt door 3 primaire kleuren te mengen noemt men tertiaire kleuren.

Boek: Kijken voor kinderen
Titel (intern gebruik): Kijken voor kinderen - tekenaar
Vraag:
Bekijk de tekeningen eens in het boek ‘Kijken voor kinderen’?
Weet je ook wie de tekenaar is?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Rose Blake
Martin Gayford
David Hockney
Tip:
Kijk goed op de cover, helemaal rechts onderaan.

Social media post
Titel: Hockney
Inhoud:
David Hockney is een Engels kunstenaar en een van de bekendste vertegenwoordigers van de popart.
Zijn schilderij ‘Portret van een kunstenaar’ uit 1972 werd in 2018 op een veiling verkocht voor 90
miljoen dollar!

Boek: Kijken voor kinderen (scan p 10 tekening)
Titel (intern gebruik): Kijken voor kinderen - Lascaux
Vraag:
Wat kom je allemaal te weten over de ‘Tekening van een stier’ op pagina 10?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Grot Lascaux
15.000 v. Chr.
Spanje
Houtskool
Tip:
Twee van de vier antwoorden zijn juist.
Lascaux is een plaats in Zuidwest-Frankrijk.

Social media post
Titel: Wat is kunst?
Inhoud:
Kunst is niet iets waar je voor gestudeerd moet hebben. Hockney wijst je op lijnen, schaduwen,
perspectief, spiegelingen… waardoor je niet alleen naar kunst, maar naar de hele wereld anders gaat
kijken.

Boek: Kijken voor kinderen
Titel (intern gebruik): Kijken voor kinderen - film
Vraag:
De gebroeders Lumière vertoonden (125 jaar geleden!) de eerste openbare film in Parijs.
Wat toonde deze film? Zoek het antwoord op pagina 104.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
De eerste maanlanding
Arbeiders die uit de hekken van de Lumièrefabriek komen
Aankomst van de trein
Tip:
Deze pagina heeft geen nummer. Zoek naar pagina 103 en blader verder.
Deze pagina toont ook een beeld van ‘Een avontuur bij de maan’ van George Méliès.

Social media post
Titel: Film?
Inhoud:
Een film zijn heel veel plaatjes die achter elkaar afgespeeld worden in een bepaald tempo. Hierdoor
ontstaat bewegend beeld, zonder dat wij zien dat het eigenlijk losse foto's zijn.

Boek: Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?
Titel (intern gebruik): Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst? - cover
Vraag:
Hoeveel kaders zie je op de cover van het boek ‘Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?’
Antwoordtype:
tekst
Antwoord:
Acht
8
Tip:
De oplossing ligt tussen 6 en 10.

Social media post
Titel: De geboorte van Venus
Inhoud: De naakte dame met het lange haar is ‘Venus, de godin van de liefde’. Deze Romeinse godin
wordt geboren in de zee en wordt afgebeeld op een schelp.

Boek: Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?
Titel (intern gebruik): Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst? - kubisme
Vraag:
Bekijk het schilderij op pagina 23 ‘Tafel bij het raam’.
Tot welke kunststroom behoort het?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Expressionisme
Kubisme
Modernisme
Tip:
Lees de tekst naast het schilderij.

Social media post
Titel: Kubisme
Inhoud: De bekendste kunstenaar van het kubisme is de Spaanse Pablo Picasso. Hij schilderde
voornamelijk in blauwtinten tijdens zijn blauwe periode wanneer hij somber was. Daarna schilderde hij
in het roze toen het wat beter met hem ging.

Boek: Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst?
Titel (intern gebruik): Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst? - Washington
Vraag:
Op pagina 54 vind je het schilderij ‘George Washington’ van Gilbert Stuart. Het schilderij is niet af,
maar toch is het wereldberoemd… Weet jij waarom?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
het is het enige portret van George Washington
het schilderij hangt in het Witte Huis
het staat al meer dan 100 jaar op het 1 dollarbiljet
Tip:
(Afbeelding biljet)

Social media post
Titel: Wie was Washington?
Inhoud: George Washington was de eerste president van de Verenigde staten (1789-1797).

Boek: Grote kunst voor kleine kenners
Titel (intern gebruik): Grote kunst voor kleine kenners - titel
Vraag:
Vul de titel van het boek ‘Grote kunst voor kleine kenners’ aan: Grote kunst voor kleine kenners: …
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
museumschatten
Tip:
Het antwoord staat op de cover.

Social media post
Titel: Niet ademen a.u.b.
Inhoud: Wanneer we een museum bezoeken, staan we zelden stil bij het effect van ons bezoek op de
schilderijen. Die ondergaan dagelijks verschillende vormen van luchtverontreiniging, waardoor de
kunstwerken aangetast worden.

Boek: Grote kunst voor kleine kenners
Titel (intern gebruik): Grote kunst voor kleine kenners - fresco
Vraag:
Op pagina 8 kom je meer te weten over het ‘Laatste avondmaal’ van Leonardo Da Vinci. Zo ontdek je
dar hij zijn muurschilderingen meestal ‘Al fresco’ schilderde. Weet jij wat ‘Al fresco’ betekent?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hij schilderde in een gekoelde ruimte.
Hij schilderde op een laag natte kalk.
Hij gebruikt wasco's en verf.
Tip:
Geen idee of wasco's of gekoelde ruimtes toen al bestonden...

Social media post
Titel: Pas geschilderd
Inhoud: De bekende Italiaanse kunstenaar Michelangelo heeft ook fresco's geschilderd, waaronder die
op het plafond van het Sixtijnse Kapel in Rome. Hij had achteraf wel veel nekpijn!

Boek: Grote kunst voor kleine kenners
Titel (intern gebruik): Grote kunst voor kleine kenners - Pollock
Vraag:
Zegt de naam Jackson Pollock je niets? Neem dan eens een kijkje op pagina 39.
Wat was de bijnaam van Jackson Pollock?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Jack the dripper
Jack the splasher
Jumping jack splash
Tip:
Het is net alsof hij verf op het doek splasht.

Social media post
Titel: Jackson Pollock
Inhoud: De kunst van Jackson Pollock behoort tot het expressionisme en wordt meestal omschreven
als action painting. En hij had ook veel vuile was nadien!!

Boek: Hoe groen klinkt een gitaar?
Titel (intern gebruik): Hoe groen klinkt een gitaar? - cover
Vraag:
Welk instrument staat niet op de cover van het boek ‘Hoe groen klinkt een gitaar’?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Piano
Tip:
Laat je niet misleiden door de titel!

Social media post
Titel: Snaarinstrumenten
Inhoud: Ook al zou je het niet zeggen, de piano is een snaarinstrument. Maar ook een slaginstrument
en trapinstrument De snaren van de piano zitten aan de binnenkant. Door op de toetsen te drukken,
slaan kleine hamertjes tegen de snaren aan. Zo komt het geluid tot stand.

Boek: Hoe groen klinkt een gitaar?
Titel (intern gebruik): Hoe groen klinkt een gitaar? – wie is wie
Vraag:
Wie is wie? Maak de juiste combinatie
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Pieter Bergé - auteur
Lannoo - uitgeverij
Yule Hermans - illustratror
Tip:
Pieter is de auteur.

Social media post
Titel: Illustreren kan je leren
Inhoud: Ook als je niet goed kunt tekenen, kan je illustrator worden. Dan zal je met verschillende
grafische programma’s moeten leren werken. Misschien doe je het nu al wel zonder het te weten...

Boek: Hoe groen klinkt een gitaar?
Titel (intern gebruik): Hoe groen klinkt een gitaar? - hobo
Vraag:
Lees de eerste zes regels van pagina 125. Weet jij nu welk instrument de noot ‘la’ speelt wanneer het
orkest begint te stemmen?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Viool
Pauk
Hobo
Tip:
Dit is het instrument dat we zoeken: (afbeelding hobo).

Social media post
Titel: Welke noten kun je niet eten?
Inhoud: Muzieknoten zijn tekens om de tonen in muziek aan te geven. In tijdsduur of toonhoogte.
De Italiaanse monnik Guido van Arezzo de notenbalk uit. Zo konden alle noten opgeschreven worden.
Iedereen kon ze nu gemakkelijk lezen.

Boek: A is van Os: waar komen onze letters vandaan?
Titel (intern gebruik): A is van Os: waar komen onze letters vandaan? - tijd
Vraag:
Op pagina 9 van het boek 'A is van Os: waar komen onze letters vandaan?' kom je meer te weten over
de belangrijke momenten in de geschiedenis.
Rangschik ze van oud naar nieuw. Het oudste komt dus bovenaan.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
boekdrukkunst
typmachine
smartphone
Tip:
De smartphone is de meest recente uitvinding.
Die plaats je dus helemaal onderaan.

Social media post
Titel: 1-2-3 rikketikketik
Inhoud: Een typemachine, ook wel schrijfmachine genoemd, is een mechanisch apparaat waarmee je
kunt schrijven door op toetsen te drukken. Er zijn veel verschillende landen en personen die deze
uitvinding opeisen.

Boek: A is van Os: waar komen onze letters vandaan?
Titel (intern gebruik): A is van Os: waar komen onze letters vandaan? – letter s
Vraag:
Blader door naar pagina 56 en 57. Hier leer je dat de letter ‘S’ van het woord ‘boog’ komt.
Maar van welk woord komt het oorspronkelijk?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Sigma
Sjin
Sobog
Tip:
Kijk goed op beide bladzijden.

Social media post
Titel: Hoe schrijf je dat?
Inhoud: Wij gebruiken het Latijnse schrift of alfabet op te schrijven. In het oude Egypte gebruikten ze
het logografisch schrift (hiërogliefenschrift). Ze schreven met beelden ipv met letters!

Boek: A is van Os: waar komen onze letters vandaan?
Titel (intern gebruik): A is van Os: waar komen onze letters vandaan? - letters
Vraag:
Blader naar pagina 66 en 67. Daar vind je alle letters op een rij.
Verbind de letter met het teken.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
1.
2.
3.

I
M
S

Tip:
De tweede letter lijkt heel veel op de letter die wij nu nog gebruiken.
MMMMaar welke letter zou het toch zijn…

Social media post
Titel: Apenstaartje
Inhoud: Het ontstaan? De programmeur Ray Tomlinson keek naar zijn toetsenbord en koos het weinig
gebruikte @-teken.

Boek: Allemaal theater!
Titel (intern gebruik): Allemaal theater! - cover
Vraag:
Wat is de juiste cover van het boek ‘Allemaal theater!’?
Antwoordtype:
Aanduiden
Tip:
Let goed op de kleuren.

Social media post
Titel: Theater of toneel
Inhoud: In het theater worden meestal rode gordijnen gebruikt omdat die het beste een schijnwerper
op het podium laat zien.

Boek: Allemaal theater!
Titel (intern gebruik): Allemaal theater! - uitgeverij
Vraag:
Geef de naam van de uitgeverij van het boek ‘Allemaal theater!
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
De Inktvis
Inktvis
Tip:
De uitgeverij is ook een dier met veel armen.
Neem zeker eens een kijkje op de achterkant van het boek.

Social media post
Titel: Inktvis of octopus?
Inhoud: Iedere octopus (115 soorten) is een inktvis (780 soorten), maar niet iedere inktvis is ook een
octopus. Er zijn ook een aantal verschillen tussen een octopus en andere inktvissoorten. Octopussen
hebben 8 poten (octo is grieks voor 8) en een rondvormig lichaam.

Boek: Allemaal theater!
Titel (intern gebruik): Allemaal theater! - acrobaat
Vraag:
Lees pagina 20 en 21.
Wat doet de man die een salto, een radslag en een koprol maakt?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hij glijdt uit over een banaan.
Hij viel over de mat.
Hij is een stuntman.
Tip:
Hij is zeker geen stuntman.

Social media post
Titel: De slappe lach
Inhoud: Slapstick is een soort komedie waarin lichamelijke acties de hoofdrol spelen. Voorbeelden zijn
de glijpartij over een bananenschil, taarten die in iemands gezicht worden gegooid, mensen die een
langwerpig voorwerp dragen en bij het draaien er iemand mee tegen het hoofd stoten.

Boek: Dazyl en de twee stenen beelden
Titel (intern gebruik): Dazyl en de twee stenen beelden - cover
Vraag:
Wie is de auteur van het boek ’Dazyl en de twee stenen beelden’?
Duid de auteur aan op de cover.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Ed Franck
Tip:
Zijn voornaam telt slechts twee letters.

Social media post
Titel: Ed Franck
Inhoud: Ed Franck zijn echt naam is Eddy Vrancken. Zijn eerste jeugdboek verscheen in 1985. In totaal
heeft hij er al meer dan 70 geschreven. Hij won ook heel wat prijzen.

Boek: Dazyl en de twee stenen beelden
Titel (intern gebruik): Dazyl en de twee stenen beelden – wie?
Vraag:
Op de achterkant van het boek kom je meer te weten over de personages. Wie is wie?
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Jorre - fluitspeler
Flap-Flap - vleermuis
Zwartjak - tovenaar
Tip:
Zwartjak is de naam van de tovenaar.

Social media post
Titel: Moai
Inhoud: Moai zijn grote stenen beelden op Paaseiland. Hoe de beelden daar komen, is nog steeds een
raadsel. Wetenschappers schatten dat de oudste beelden meer dan 1000 jaar oud zijn!

Boek: Dazyl en de twee stenen beelden
Titel (intern gebruik): Dazyl en de twee stenen beelden - tocht
Vraag:
Als schaduwen sluipen en takken kraken.
Vol goede moed beginnen ze aan hun tocht. Lees verder op pagina 35 en maak hieronder de juiste
combinatie.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
over stukken grasland - naast elkaar
door moerassen - achter elkaar
in de bossen - kriskras door elkaar
Tip:
In het grasland is er veel ruimte dus kunnen ze naast elkaar lopen.
In een moeras moet je goed opletten…

Social media post
Titel: Even onderweg
Inhoud: Baigalmaa Norjmaa, een Mongoolse avonturier loste onlangs het startshot voor ‘Steppes To
The West’, een drie jaar en 12000 kilometer lange tocht van Ulaanbaatar in Mongolië tot het Britse
Londen. Hopelijk hebben ze goede wandelschoenen!

Boek: Groeten uit het ondergrondse
Titel (intern gebruik): Groeten uit het ondergrondse - cover
Vraag:
Welk dier staat op de cover van het boek ‘Groeten uit het ondergrondse’?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Kameleon
Tip:
Het is een dier dat van kleur kan veranderen.

Social media post
Titel: Ander kleurtje
Inhoud: Vroeger dacht men dat kameleons hun kleur aanpassen aan hun omgeving. Maar ze
gebruiken kleuren vooral om te communiceren.

Boek: Groeten uit het ondergrondse
Titel (intern gebruik): Groeten uit het ondergrondse - schilderij
Vraag:
Op pagina 38 zie je het schilderij ‘Het einde van een sombere dag’. Welke figuren zitten rond het
kampvuur? Wil je zeker zijn? Lees dan de 2de kolom op pagina 39.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
panda
speelgoedbeer
konijn
hond
Tip:
Opgelet: je moet drie van de vier antwoorden aanduiden.

Social media post
Titel: Een andere blik
Inhoud: In ‘Groeten uit het ondergrondse ‘ ontdek je 8 kunstwerken. Bij elk kunstwerk ontdek je een
verhaal dat je op een andere manier naar de kunstwerken laat kijken.

Boek: Groeten uit het ondergrondse
Titel (intern gebruik): Groeten uit het ondergrondse - kabouters
Vraag:
Ontdek op pagina 26 het kunstwerk ‘Het graf’ van Patrick van Caekenbergh. Hoeveel kabouters dragen
de potlooddoos?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
6
Zes
Tip:
Goed kijken is de boodschap.
De potlooddoos wordt door meer dan 4 kabouters gedragen.

Social media post
Titel: Kabouters in verschillende talen
Inhoud: In Nederland en Vlaanderen zijn ze bekend als kabouters, in Scandinavië als nisse, in GrootBrittannië als brownies, hobgoblins of pixies, in Duitsland spreekt men van Kobolden en
in Rusland van domovoj.

Boek: Brons
Titel (intern gebruik): Brons - ondertitel
Vraag:
Vul de ondertitel van het boek ‘Brons’: over glimmende schatten in mistige …
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
moerassen
Tip:
Vul enkel het ontbrekende woord van de ondertitel aan.

Social media post
Titel: HELP! Drijfzand…
Inhoud: Drijfzand is zand met water vermengd waarin alles wegzakt wat er druk op uitoefent. Als je
terechtkomt in drijfzand, is het erg lastig om er uit te komen. Zo helpt het niet om te proberen jezelf
eruit te trekken door te "stampen" met de voeten. Daardoor ga je er alleen dieper in zakken!

Boek: Brons
Titel (intern gebruik): Brons - inspiratie
Vraag:
Door wie werd de auteur geïnspireerd? Je vindt het antwoord op de achterkant van het boek.
Wat is de naam van deze archeoloog?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
David Van de Beek
David Waterval
David Fontijn
Tip:
(afbeelding fontein)

Social media post
Titel: Archeologie: oud maar niet versleten
Inhoud: Bij archeologie denken de meesten aan ‘graven’. Maar het is veel meer. Dankzij archeologie
zijn we veel te weten gekomen over onze eigen geschiedenis en nog verder daarvoor.

Boek: Brons
Titel (intern gebruik): Brons - zwaarden
Vraag:
Neem een kijkje op pagina 135 en ontdek waar of door wie de reuzenzwaarden ontdekt werden.
Verbind de naam van het zwaard met de juiste plaats of persoon.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Ommerschans - Tijdens werken in een veengebied
Jutphaas - Tijdens het uitbaggeren van een haven
Oxborough - Gevonden door een wandelaar
Tip:
Oxborough werd gevonden door een wandelaar.

Social media post
Titel: Baggeren
Inhoud: Het woord baggeren komt van bagger, dat is slib dat ontstaat doordat plantenresten, afval,
bodemmateriaal en bladeren zich vastzetten op de bodem van kanalen. Op den duur kan dit het
scheepvaartverkeer of de waterafvoer hinderen.

Boek: Dans!
Titel (intern gebruik): Dans! - beroep
Vraag:
Maxine in het boek ‘Dans!’ heeft de beste vader van de wereld. Wat is zijn beroep?
Het antwoord staat op de achterkant van het boek.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Topdanser
Tip:
Lees de tweede zin op de achterkant van het boek.

Social media post
Titel: Swish! swish!
Inhoud: Af en toe ontstaat er een nieuwe dansrage die razendsnel verspreid wordt via Youtube. Je
kent vast en zeker de swish!. Maar kan je hem ook?

Boek: Dans!
Titel (intern gebruik): Dans! - geheim
Vraag:
Sla het boek open op pagina 111. : ‘Ik wil het niet hoor ik mezelf opeens hard zeggen’.
Wat wil ze niet?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Ze wil niets zeggen over de blessure aan haar enkel
De auditie of het verklappen van het geheim
Ze wil niet naar de nieuwe dansschool
Tip:
Het antwoord staat in de eerste alinea van pagina 111.

Social media post
Titel: Wat is een auditie?
Inhoud: Een auditie is een proefoptreden, een soort toelatingsexamen binnen de kunstwereld.
Leerlingen die willen studeren aan een balletschool of toneelopleiding moeten ook eerst een auditie
doen om aangenomen te worden.

Boek: Dans!
Titel (intern gebruik): Dans! - Plov
Vraag:
Maxine vertelt vanaf pagina 16 wat haar vader allemaal kan. Op pagina 17 lezen we dat hij goed kan
koken. Welk Russische rijstgerecht noemt ze?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Plov
Tip:
Het antwoord telt vier letters.

Social media post
Titel: Beroemd rijstgerecht
Inhoud: Paella is een Spaans rijstgerecht met verschillende combinaties van groenten en vis of vlees.
Meestal wordt dit gerecht gekruid met saffraan, een heel duur draadje of poeder afkomstig van een
soort krokus. Daardoor kleurt de rijst zo mooi geel!

Boek: De grootste geheimen van het Rijksmuseum
Titel (intern gebruik): De grootste geheimen van het Rijksmuseum - cover
Vraag:
Zoek het boek ‘De grootste geheimen van het Rijksmuseum’.
Welke van deze covers is de juiste?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Afbeelding 3 - rechts
Tip:
Kijk goed naar de kleine raampjes!

Social media post
Titel: Rembrandt van Rijn
Inhoud: Wist je dat Rembrandt heel veel zelfportretten heeft geschilderd. Hij had ook de gewoonte
om een zelfportret in zijn andere schilderijen te verwerken.

Boek: De grootste geheimen van het Rijksmuseum
Titel (intern gebruik): De grootste geheimen van het Rijksmuseum - Rembrandt
Vraag:
Welke naam staat in blauwe letters op het gebouw?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Rembrandt
Tip:
Kan je het niet goed lezen?
Neem dan eens een kijkje op pagina 12.
Daar vind je zijn echte naam.

Social media post
Titel: Hier brandt de lamp
Inhoud: Bij de renovatie van een restaurant in Los Angeles, deden ze een opmerkelijke ontdekking:
van achter een muur in de wc's kwam plots het felle licht van een neonlamp die al sinds 1935
brandde.

Boek: De grootste geheimen van het Rijksmuseum
Titel (intern gebruik): De grootste geheimen van het Rijksmuseum - Nachtwacht
Vraag:
Pagina 10 vertelt over het bekende schilderij ‘De Nachtwacht’. Dit was niet de echte titel, deze was te
lang. Maar wat was de echte titel dan wel?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq
Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Yanninck Bocq
Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Engels Banninck Cocq
Tip:
Let goed op de naam van de kapitein.

Social media post
Titel: De Nachtwacht
Inhoud: Wist je dat Rembrandt ook enkel ondertekent met zijn voornaam net zoals de grootmeesters
Michelangelo en Titiaan? De handtekening staat op een vreemde plaats: naast de voet van de soldaat
die een geweer of musket afvuurt.

Boek: De kleine Fabre
Titel (intern gebruik): De kleine Fabre - nummer
Vraag:
Welk getal, dat hier weggehaald is, staat op de cover van het boek ‘De kleine Fabre’?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
19
Tip:
Het is een getal met twee cijfers.

Social media post
Titel: De prachtige, groene scarabee
Inhoud: In het koninklijk paleis hangt een kunstwerk van Jan Fabre dat bestaat uit anderhalf miljoen
glinsterende Thaise juweelkevers (scarabeeën).

Boek: De kleine Fabre
Titel (intern gebruik): De kleine Fabre – man die wolken meet
Vraag:
Op pagina 11 zie een kunstwerk van Fabre.
Wat is de titel van dit kunstwerk?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
De man die de hemel herstelt
De man die de wolken meet
De man die de zon meet
Tip:
Je vindt het antwoord op pagina 10. Lees de groene letters.

Social media post
Titel: De man die de wolken meet
Inhoud: Dit 4 meter hoog bronzen beeld is een eerbetoon aan Jan Fabres dode broer Emile. Het is
gebaseerd op een kinderfoto die werd aangepast met verouderingstechnieken.

Boek: De kleine Fabre
Titel (intern gebruik): De kleine Fabre - dier
Vraag:
Bekijk de tekening op pagina 50. Welk dier staat niet in de titel.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Lieveheersbeestje
Tip:
Op pagina 51 vind je beide titels in groene letters.

Social media post
Titel: ‘Weg met de hamzuil!’
Inhoud: In maart 2000 stond Vlaanderen op zijn kop door het kunstproject “Over the Edges” in Gent.
Jan Fabre liet 629 kilo parmaham aan zuilen hangen. Er moest een bewakingsdienst ingeschakeld
worden om het werk te beschermen.

Boek: Hoe ik per ongeluk een boek schreef
Titel (intern gebruik): Hoe ik per ongeluk een boek schreef - cover
Vraag:
Zoek het boek ‘Hoe ik per ongeluk een boek schreef’. Op de achterkant lees je meer over het boek.
Hoe heet de overbuurvrouw van Katinka?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Lidwien
Tip:
Haar naam rijmt op appelsien.

Social media post
Titel: De populairste meisjesnamen
Inhoud: Ken je de 10 meisjesnamen die het meest gekozen werden in 2019? Het zijn Emma, Olivia,
Louise, Mila, Alice, Juliette, Elena, Marie, Sofia, Lina.

Boek: Hoe ik per ongeluk een boek schreef
Titel (intern gebruik): Hoe ik per ongeluk een boek schreef - hardop
Vraag:
Zoek op pagina 22 waarom het belangrijk is om je tekst hardop te lezen.
Lees de blauwe tekst om het antwoord te vinden.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
dan hoor je waar het hapert
dan hoor je of het mooi klinkt
dan hoor je alle schrijffouten
Tip:
Schrijffouten kan je helemaal niet horen!
Dat is dus al zeker niet het juiste antwoord.

Social media post
Titel: Hardop lezen, beter onthouden?
Inhoud: Als je luistergeheugen goed ontwikkeld is werkt dat inderdaad. Maar als jouw geheugen meer
fotografisch is, dan is het handiger om stukken meerdere keren te lezen.

Boek: Hoe ik per ongeluk een boek schreef
Titel (intern gebruik): Hoe ik per ongeluk een boek schreef - regenbui
Vraag:
“Ik had eerst regenbui geschreven, maar later hoorde ik op het Journaal het woord ‘…’. Zoiets zachts
als een wolk kan niet breken volgens mij, maar juist daarom is het een mooi woord.“
Welk woord ontbreekt in de zin op pagina 67?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
plensregen
stortbui
wolkbreuk
Tip:
De woorden ‘breken’ en ‘breuk’ lijken wel op elkaar.

Social media post
Titel: Wolkbreuk
Inhoud: Een wolkbreuk ontstaat als buien lang boven een bepaalde plaats blijven hangen doordat het
weinig waait. Wolken die te zwaar worden regenen dan leeg boven één plek. Spectaculair!

Boek: James Hond en de zwarte vorst
Titel (intern gebruik): James Hond en de zwarte vorst - cover
Vraag:
Wie is de schrijfster van het boek ‘James Hond en de zwarte vorst’? Duid aan op de cover.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Noëlla Elpers
Tip:
Kijk goed naar de deur!

Social media post
Titel: Nog meer James Hond?
Inhoud: Er verscheen nog een boek in deze reeks: James Hond en de Elfenbank.

Boek: James Hond en de zwarte vorst
Titel (intern gebruik): James Hond en de zwarte vorst - Ensor
Vraag:
De lange Neuzen maken een wagen voor de carnavalstoet: een schelp met daarin de figuur van een
beroemde schilder. Op de achterkant van het boek kom je de naam van die schilder te weten.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Pablo Picasso
James Ensor
Salvador Dalí
Tip:
Lees de tekst op de achterkant van het boek grondig. Dan vind je het antwoord wel…
Of kijk heel aandachtig naar dit briefje van 10 Belgische frank.

Social media post
Titel: James Wie? James Ensor!
Inhoud: James Ensor was een Oostendse kunstenaar met een Britse vader en Vlaamse moeder. Zijn
moeder had een winkel met souvenirs, Chinese vazen en maskers. Deze laatste heeft hij in veel van
zijn schilderijen afgebeeld!

Boek: James Hond en de zwarte vorst
Titel (intern gebruik): James Hond en de zwarte vorst - hond
Vraag:
Zoek op pagina 9 welke hondensoort James Hond is.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Jack Russell
Tip:
Het is een klein hondje.

Social media post
Titel: Jack Russel in de aanval
Inhoud: Een Jack Russel is klein maar hij zal eerder aanvallen en bijten in plaats van te vluchten. Dat is
heldhaftig maar tegelijk ook een beetje overmoedig. Hij kan er niets aan doen, het komt door zijn
jachtinstinct!

Boek: Rond vierkant vierkant rond
Titel (intern gebruik): Rond vierkant vierkant rond - cover
Vraag:
Wat staat er in gele letters geschreven op de cover van het boek ‘Rond vierkant vierkant rond’?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
De beeldsonnetten
De klanktrompetten
De klanksonnetten
Tip:
Trompetten klinken misschien wel mooi, maar dit staat nergens op de cover geschreven.

Social media post
Titel: Basisvormen
Inhoud: Zelf leren tekenen kan makkelijker met de 5 basisvormen: cirkel, vierkant, driehoek, ovaal en
rechthoek. Probeer het maar eens...

Boek: Rond vierkant vierkant rond
Titel (intern gebruik): Rond vierkant vierkant rond - back
Vraag:
Duid de uitgeverij aan.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Leopold
Tip:
De uitgeverij vind je op de achterkant in een rode bol.
Social media post
Titel: Juist of foud?
Inhoud: Wanneer een manuscript (of kladversie van een boek) naar de uitgeverij gaat wordt het voor
het gedrukt wordt nog nagelezen op spelling en grammaticafouten en verbetert het voor het boek
gedrukt wordt. Ja zeker, ook een schrijver maakt al eens een foutje!

Boek: Rond vierkant vierkant rond
Titel (intern gebruik): Rond vierkant vierkant rond - rijm
Vraag:
Leer meer over soorten rijm op pagina 83. Maak de juiste verbindingen.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
eindrijm: laatste woorden rijen op elkaar
voorrijm rijm zit aan het begin van de regels
overloop of kettingrijm: loopt over naar de volgende regel
alliteratie of stafrijm beginletters hetzelfde
Tip:
Een historisch voorbeeld van alliteratie: Wij Willen Willem Weg, Wilde Willem Wijzer Worden, Willen
Wij Willem Weer.
Juist, elk woord begint met dezelfde letter.

Social media post
Titel: Iene miene mutte
Inhoud: Iene, miene, mutte
tien pond grutten*
tien pond kaas
iene miene mutte is de baas! (eindrijm!)
(*Grutten is een benaming voor graan in gepelde en gebroken vorm.)

Boek: Het ministerie van oplossingen en (de verdwenen van Gogh)
Titel (intern gebruik): Het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh - cover
Vraag:
Hoeveel letters ‘O’ telt de familienaam van de auteur?
Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
4
vier
Tip:
Haar voornaam is ‘Sanne’.

Social media post
Titel: Nog meer Ministerie van Oplossingen
Inhoud: Wist je dat er nog 2 andere boeken in deze reeks verschenen zijn?: Het ministerie van
Oplossingen en Het ministerie van Oplossingen en het veel te volle huis.

Boek: Het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh
Titel (intern gebruik): Het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh - 1953
Vraag:
Op de achterkant van het boek kom je meer te weten over het verhaal.
Nina en haar vrienden moeten nog een oude zaak oplossen. Uit welk jaar is de zaak?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
1950
1953
1958
Tip:
Lees zeker de blauwe tekst, ook daar staat het antwoord.

Social media post
Titel: Kunstenaar: arm of rijk?
Inhoud: Vincent Van Gogh heeft maar van zijn 27e tot zijn 37e geschilderd, hij maakte in die 10 jaar
meer dan 900 schilderen! Een bezige bij, helaas werd hij er zelf nooit rijk van. Pas na zijn dood werd
zijn werk veel waard.

Boek: Het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh
Titel (intern gebruik): Het ministerie van oplossingen en de verdwenen van Gogh - omschrijving
Vraag:
Lees pagina 153 heel aandachtig. Wie is wie? Match de naam met de omschrijving.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
rode krullen = Salvador Gutarez
vrouw op de motor = Ariana Gavici
Nora Whitebread = hondje Fox
Tip:
Fox is de hond van Nora die de geur van oude tekeningen en schilderijen herkent.

Social media post
Titel: Rood haar
Inhoud: Mensen met rood haar en blauwe ogen zijn uniek: slechts 1 % van de wereldbevolking!

Boek: Wat is moderne kunst?
Titel (intern gebruik): Wat is moderne kunst? - cover
Vraag:
De titel van het boek ‘Wat is moderne kunst?’ is heel kleurrijk.
In welke kleur staan de letters?
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
W= rood
M = donkerblauw
K = groen
Tip:
Vind je het boek niet? Kijk dan eens in de catalogus.
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Jacky-Klein/Wat-is-moderne-kunst-eenkindergids/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10070154

Social media post
Titel: Is dat kunst?
Inhoud: In 1917 zette kunstenaar Marcel Duchamp de kunstwereld op zijn kop en veranderde het
beeld dat wij allemaal van kunst hebben. Hij koos ervoor om een urinoir (mannentoilet) te signeren, te
kantelen en in te zenden. Je moet maar durven!

Boek: Wat is moderne kunst?
Titel (intern gebruik): Wat is moderne kunst?
Vraag:
Op pagina 9 kom je meer te weten over de betekenis van kleuren. In het kader ‘een kleurenwereld’
vind je waarvoor deze kleuren staan. Verbind de kleur met de betekenis.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Rood= liefde of gevaar
Blauw = trouw, wijsheid of waarheid
Olijfgroen = vrede
Donkergroen = hebzucht en jaloezie
Tip:
Rood kan je waarschijnlijk wel raden.
Jaloezie wordt soms ‘het groene monster’ genoemd.

Social media post
Titel: Waar staat de kleur geel voor?
Inhoud: Geel is een opvallende kleur en wordt vaak gebruikt in reclame. Het heeft een positieve,
jeugdige uitstraling en staat voor optimisme, geluk, creativiteit en een groot denkvermogen.

Boek: Wat is moderne kunst?
Titel (intern gebruik): Wat is moderne kunst?
Vraag:
Achteraan het boek op pagina 56 en 57 vind je kunstenaarsbiografieën. Maak de juiste combinatie.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Francis Alÿs  verplaatsen van een zandduin
Marcel Broodthaers  interviewde een kat
Lucio Fontana  kijkt soms weken naar zijn doek voordat hij besluit er in te snijden
Tip:
Francis houdt van zand en Marcel spreekt wel eens met katten.

Social media post
Titel: Kunstkritiek
Inhoud: Wist je dat Marcel Broodthaers met zijn Mosselpot kritiek geeft op de rol van kunst? Hoort
alleen echte kunst in een museum? Wordt een voorwerp kunst omdat het in een museum staat?
Waarom is een banale mosselpot plots kunst? Een doordenkertje van Marcel!

Boek: Yuna’s maan
Titel (intern gebruik): Yuna’s maan - cover
Vraag:
Welke dier loopt op de cover van ‘Yuna’s maan’ net voor de struisvogel?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Neushoorn
Tip:
Goed kijken is de boodschap!
Het is NIET de koning der dieren.

Social media post
Titel: : Big 5
Inhoud: De term “big five” komt uit het verleden en heeft een minder leuke achtergrond. Vroeger was
het erg populair onder de jagers om een dier uit de big five te schieten. Dit zouden namelijk de dieren
zijn die het moeilijkst zijn om op te jagen.

Boek: Yuna’s maan
Titel (intern gebruik): Yuna’s maan - oma
Vraag:
Wie vertelt bij volle maan om de zwarte steen verhalen aan de bewoners?
Lees de achterkant van het boek, daar vind je het antwoord...
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
oma
Yunas oma
Yuna's oma
de oma van Yuna
Tip:
We zoeken een familielid van Yuna.

Social media post
Titel: Naar de man en terug
Inhoud: De maanstanden hebben een naam:
nieuwe maan: je ziet hem niet!, eerste kwartier: je ziet de rechterhelft
volle maan: je ziet hem volledig, laatste kwartier: je ziet de linkerhelft

Boek: Yuna’s maan
Titel (intern gebruik): Yuna’s maan - dood
Vraag:
Open het boek op pagina 85. Plaats volgende zinnen in de juiste volgorde zoals in het boek.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Water drink je – als het jou drinkt, verdrink je
Water draagt je – als je niet zwemt, dan zink je
Water geeft leven – water geeft hoop
Water is zwart soms – zwart als de dood
Tip:
De eerste zin is: ‘Water drink je’.
De tweede zin rijmt op de eerste zin.

Social media post
Titel: Wariekekikier?
Inhoud: Wist je dat een olifant water op een afstand van 4,8 km ruikt?

Boek: Tori
Titel (intern gebruik): Tori - wapens
Vraag:
Lees de achterkant van het boek ‘Tori’ om te ontdekken welke wapens de mensenkinderen gebruiken
in hun strijd tegen Vos.
Opgelet: je moet meerdere antwoorden aanduiden!
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
potloodzwaard
ijzersterk Colossusharnas
raadselachtige tijgerklauw
magisch amulet
Tip:
Twee nuttige tips:
1. Lees de antwoorden heel aandachtig.
2. Je moet twee antwoorden aanduiden.

Social media post
Titel: Colossus van Rhodos
Inhoud: De Colos(sus) van Rhodos was een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Het
zou een reuzegroot standbeeld geweest zijn van de zonnegod. De grote schepen moesten door de
benen van het beeld varen om de haven binnen te geraken. Kolossale kunst!

Boek: Tori
Titel (intern gebruik): Tori - potloodzwaard
Vraag:
Waaruit haalt het potloodzwaard zijn kracht? Zoek het antwoord op pagina 27.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
De fantasie van zijn bezitter, alles wat hij tekent komt tot leven.
De plaats van zijn bezitter, hij tekent de nabije toekomst.
De dromen van zijn bezitter, hij tekent alles wat zijn bezitter droomt.
Tip:
Dromen zijn bedrog wordt wel eens gezegd. Ook bij deze vraag is dat niet het juiste antwoord.

Social media post
Titel: Uw potloden? Graag hard of liever zacht?
Inhoud: Met Harde potloden (van 1H tot en met 9H >hardst) kun je heel nauwkeurig tekenen. De
lijnen zijn wel moeilijker uit te gommen omdat ze wat in het papier krassen.
Met zachte potloden (van 1B-9B) kan je veelzijdiger tewerk gaan. Je moet deze potloden wel sneller
scherpen.

Boek: Tori
Titel (intern gebruik): Tori - tijgers
Vraag:
Cel pakt op pagina 106 de klauw van zijn sokkel. Hij voelt de kracht.
De kracht van honderd …! Vul deze zin aan.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Tijger(s)
Tip:
Het antwoord is een heel sterk dier.

Social media post
Titel: Zo sterk als een tijger
Inhoud: Een tijger gebruikt z’n snorharen om de weg te vinden en kan wel 18 kilo vlees in één keer
eten? De poten van tijgers zijn supersterk. Ze kunnen zelfs blijven staan terwijl ze al dood zijn!

Boek: Kunstige kwasten
Titel (intern gebruik): Kunstige kwasten - Kinderspelen
Vraag:
In het boek ‘Kunstige kwasten’ leer je meer over kunstenaars. Zo ook op pagina 14. Welke werk van
Brueghel wordt hier naast ‘Jagers in de sneeuw’ en ‘De oogst’ nog genoemd?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Kinderspelen
De kinderspelen
Tip:
Deze vraag is toch echt wel 'kinderspel'.

Social media post
Titel: Kinderspelen van de 16de eeuw
Inhoud: Dit schilderij van Bruegel vertelt veel over spelletjes van kinderen in de 16e eeuw Er worden
tachtig verschillende kinderspelletjes getoond!

Boek: Kunstige kwasten
Titel (intern gebruik): Kunstige kwasten - aap
Vraag:
Op pagina 77 vind je de naam van de aap van Frida Kahlo. Wat is zijn naam?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Fulang Chang
Fulang Ching
Fulang Chong
Tip:
Slechts één letter verschil. Goed lezen is dus de boodschap!

Social media post
Titel: Frida Kahlo
Inhoud: Frida Kahlo kreeg toen ze zes jaar was kinderverlamming en ze maakte een bus ongeval mee
waardoor ze altijd pijn heeft. Beroemd zijn haar (55!) zelfportretten. Ze heeft een opvallende
doorlopende wenkbrauw!

Boek: Kunstige kwasten
Titel (intern gebruik): Kunstige kwasten - Parker
Vraag:
Hoe kwam het kunstwerk van Cornelia Parker tot stand? Rangschik volgende stappen in de juiste
volgorde.
Antwoordtype:
Rangschikken
Antwoord:
Ze vroeg het Britse leger om een schuurtje op te blazen.
Ze verzamelde de stukken.
Ze hing stukken aan het plafond.
Tip:
De stukken van het opgeblazen schuurtje werden aan het plafond gehangen.

Social media post
Titel: Speels geweld
Inhoud: Speels geweld in de installaties van Cornelia Parker. Ze laat dingen ontploffen en speelt graag
met licht en schaduw.

Boek: Dit is geen cobra
Titel (intern gebruik): Dit is geen cobra - cover
Vraag:
Zoek het boek ‘Dit is geen Cobra en duid de juiste cover aan.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Juiste cover
Tip:
Lees de titel heel aandachtig en let op de kleuren van de letters.
Social media post
Titel: Cobra
Inhoud: De cobra of brilslang, dankt zijn naam aan de brilvormige tekening achter op de hals. Dit is pas
goed te zien als de ‘wangflappen’ worden uitgezet. De cobra is populair bij slangenbezweerders.

Boek: Dit is geen cobra
Titel (intern gebruik): Dit is geen cobra - geklieder
Vraag:
Lees de tekst op de achterkant van het boek. Wat noemt de juffrouw Vogel ‘geklieder’?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
De jamvlek op haar jurk
De tekening van Marie
De tekening van Pieter
Tip:
Ze heeft niet binnen de lijntjes gekleurd.

Social media post
Titel: Kanarie is een levensredder
Inhoud: Mijnwerkers namen kanaries mee in de mijnen. Wanneer de kanarie stopt met zingen was het
een waarschuwing voor de mannen om snel de mijn te verlaten. Gassen kunnen bij de minste vonk
exploderen en de mijnschacht laten instorten.

Boek: Dit is geen cobra
Titel (intern gebruik): Dit is geen cobra - symbool
Vraag:
In de schilderkunst worden soms dingen afgebeeld omdat ze een bepaalde betekenis hebben.
Op deze pagina (scan) ontdek je wat deze symbolen betekenen. (Je vindt deze pagina ongeveer in het
midden van het boek.)
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
peer - goedheid
appel – vruchtbaarheid en onsterfelijkheid
fazant - vruchtbaarheid

Tip:
De appel en de fazant hebben iets gemeen.

Social media post
Titel: Goed of slecht?
Inhoud: Het symbool van de draak komt in veel culturen voor. Vooral in Westerse culturen staat hij
voor het kwaad. In het Oosten wordt hij dan weer gezien als beschermer.

Boek: Mister Orange
Titel (intern gebruik): Mister Orange - cover
Vraag (opgelet: verschillende covers):
Vergelijk onderstaande achterkant met de echte achterkant van het boek ‘Mister Orange’.
Welke figuur ontbreekt?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Ster
Tip:
Kijk goed in de vierkanten vakken.

Social media post
Titel: Hoe goed ken jij de Poolster?
Inhoud: Gedurende de nacht is dit de enige ster die schijnbaar niet beweegt. Ze blijft ongeveer op
dezelfde plek, terwijl de andere sterren er schijnbaar omheen cirkelen. De Poolster is bij ons altijd te
vinden in noordelijke richting.

Boek: Mister Orange
Titel (intern gebruik): Mister Orange - Mondriaan
Vraag:
‘Mister Orange’ is een boek over Linus. Op de achterkant van het boek staat in blauwe letters welke
schilder we kunnen herkennen in Mister Orange.
Wat is de naam van deze schilder?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
(Piet) Mondriaan
Tip:
Zoek het blauwe vierkant met daarin een kleiner rood vierkant.
Je vindt het antwoord in de tekst hiernaast. Zelfs al in de eerste zin!
Social media post
Titel: Mondriaan en de muziek
Inhoud: Mondriaan gaat vlak voor WOII naar New York. Vanaf dan is zijn kunst speelser dan de laatste
werken, die hij in Europa heeft gemaakt. Hij zou geïnspireerd zijn door de jazz en boogie woogie
muziek.

Boek: Mister Orange
Titel (intern gebruik): Mister Orange - superman
Vraag:
Blader naar pagina 101. Wat houdt superman in elke hand?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
een gele laars omdat zijn voeten jeuken.
een rode laars omdat zijn voeten jeuken.
een blauwe laars omdat zijn voeten jeuken.
Tip:
Let vooral op de kleur…

Social media post
Titel: Superman
Inhoud: Superman, ook wel 'De Man van Staal' genoemd, verschijnt voor het eerst in
de Amerikaanse Action Comics #1 uit 1938. Hij is als stripfiguur de eerste superheld die
bovenmenselijke krachten bezit.

Boek: Een wereldreis door de kunst
Titel (intern gebruik): Een wereldreis door de kunst - cover
Vraag:
Op deze cover van het boek ‘Een wereldreis door de kunst’ staat een bekend gebouw dat je in Parijs
kan bezoeken.
Welk gebouw zoeken we?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Eiffeltoren
Arc de Triomphe
San Marcoplein
Tip: Dit monument is meer dan 300 meter hoog.

Social media post
Titel: Hoe werd de Eiffeltoren gemaakt?
Inhoud: De Eiffeltoren werd gebouwd tussen 1 juli 1887 en mei 1889. Hij bestaat uit 18.038 metalen
stukken. De toren werd in stukken van 5 meter samengesteld. Om die stukken aan elkaar vast te
zetten, werden in totaal van 2.500.000 klinknagels gebruikt!

Boek: Een wereldreis door de kunst
Titel (intern gebruik): Een wereldreis door de kunst - rangschik
Vraag:
Op pagina 8 en 9 vind je een kaart van de Prehistorie en Oudheid.
Rangschik de namen van de steden van oud naar nieuw. (plaats de oudste bovenaan)
Antwoordtype:
Rangschik
Antwoord:
Athene
Rome
Teotihuacan
Tip:
Bij een aantal jaartallen staat V.CHR. Deze steden dateren van voor onze jaartelling die begint bij het
jaar '0'.

Social media post
Titel: Kunst van de farao’s
Inhoud: Thebe was ooit de hoofdstad van Egypte. De stad bevat de mooiste overblijfselen van de
geschiedenis, kunst en religie van het oude Egypte.

Boek: Een wereldreis door de kunst
Titel (intern gebruik): Een wereldreis door de kunst – Japanse kunst
Vraag:
Op pagina 88 en 89 staan verschillende Japanse kunstwerken. Kan jij de titel van het kunstwerk
verbinden met de kunstenaar?
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Zesendertig gezichten op de berg Fuji – Hokusai
Kersenbloesem in Yoshiwara – Utamaro
Ivoren netsuke van de aap - Shugyoku
Tip:
Het antwoord staat telkens in de gekleurde kaders.
De titels van de kunstwerken zijn vetgedrukt.

Social media post
Titel: Kuifje en Japanse prentkunst?
Inhoud: Hergé, de tekenaar van Kuifje, werd ook geïnspireerd door de Chinese en Japanse prentkunst.
Hij ontwikkelde zijn eigen stripstijl in de klare lijn.

Boek: Affiche JBM 2020
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020
Vraag: Zoek een affiche van de Jeugdboekenmaand. Wanneer vindt deze plaats?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
1 – 30 maart 2020
1 – 31 maart 2020
1 april – 30 april 2020
Tip:
Deze maand telt 31 dagen.

Social media post
Titel: JBM
Inhoud: De Jeugdboekenmaand laat jullie kennismaken met nieuwe en andere boeken. Zeker de
moeite waard om één van de boeken te ontlenen in de bib!

Boek: Affiche JBM 2020
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020 - Hockney
Vraag: Bekijk ook zeker de achterkant van de affiche eens.
Wie zegt deze mooie woorden?

Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
David Hockney
Dirk De wachter
Leo Timmers
Tip:
Je vindt het antwoord in de rechterbenedenhoek.
Social media post
Titel: Popart David
Inhoud: David Hockney is een van de bekendste schilders van de popart. Zijn schilderij ‘Portret van een
kunstenaar’ uit 1972 werd in 2018 op een veiling verkocht voor 79 miljoen euro, op dat moment een
recordbedrag voor een werk van een levende kunstenaar.

Boek: Affiche JBM 2020
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020 - lithografie
Vraag: Kijk nog eens in de rechterbenedenhoek van de achterkant.
Hier vind je meer informatie over de illustrator Isabelle Vandenabeele en ook het antwoord op de
volgende vraag.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Lithografie
Kalligrafie
Houtsnede
waterverf
Tip: Er zijn 2 juiste antwoorden. Duid ze allebei aan.

Social media post
Titel: Lithograwablieft?
Inhoud: Lithografie betekent steendruk. Er wordt inkt op de tekening gedaan en met een pers wordt
de tekening dan op papier gedrukt. Al is het wel iets ingewikkelder…

Boek: Kleuren - Een tentoonstelling over kleur & kunst
Titel (intern gebruik): Kleuren - cover
Vraag:
Bekijk de cover van het boek ‘Kleuren - Een tentoonstelling over kleur & kunst’ van Ted van Lieshout
goed. Welke kleur hebben wij hier bedekt?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:

Tip:
De kleur staat overal geschreven in letters van die kleur.
Wij zoeken een kleur met 4 letters.

Social media post
Titel: Een kleurrijk loopje
Inhoud: The Color Run is een loopevenement over een parcours van 5 km waarbij geen tijd wordt
genoteerd. Er zijn geen winnaars of prijzen. De lopers worden in diverse kleurpoeders
ondergedompeld langs het parcours.

Boek: Kleuren - Een tentoonstelling over kleur & kunst
Titel (intern gebruik): Kleuren – wit licht
Vraag:
Een prisma gebruik je om te laten zien dat wit licht uit verschillende kleuren bestaat.
Welke drie kleuren heb je nodig om wit licht te maken?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Geel
Rood
Groen
Blauw
Paars
Tip:
Laat je niet misleiden. Het zijn niet dezelfde kleuren die je nodig hebt om met verf alle kleuren te
maken.

Social media post
Titel: Inspiratie
Inhoud: Ook de wereldberoemde band Pink Floyd gebruikte een afbeelding van het breken van het
licht door een prisma. Uit deze prisma komen naast mooie kleuren ook prachtige muziek tevoorschijn.
Zeker eens beluisteren!

Boek: Kleuren - Een tentoonstelling over kleur & kunst
Titel (intern gebruik): Kleuren - vlaggen
Vraag:
Op pagina 42 staat de kleur ‘rood’ in de kijker.
Rood is de lievelingskleur van veel mensen, maar ook veel vlaggen hebben rood in hun vlag.
Hoeveel landen hebben rood in hun vlag?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
¼ van alle landen
½ van alle landen
¾ van alle landen
Tip:
¼ = 1 kwart.

Social media post
Titel: Rode vlag
Inhoud: Helaas betekent een gewone rode vlag slecht nieuws. Als je die aan het strand ziet betekent
dit dat je niet mag zwemmen in de zee. Sla deze goede raad niet in de wind!

Boek: Sprookjes van Degouve
Titel (intern gebruik): Sprookjes van Degouve - cover
Vraag:
Ga op zoek naar het boek ‘Sprookjes van Degouve’.
Welke is de juiste cover?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
(Naam auteur met rode letters)
Tip:
De familienaam van de auteur is ook het juiste antwoord.

Social media post
Titel: Duo sprookjesschrijvers
Inhoud: Het meest bekende duo sprookjesschrijvers zijn de gebroeders Grimm. Enkele van hun
sprookjes zijn: Assepoester, De Bremer stadsmuzikanten, De kikkerkoning, De wolf en de zeven geitjes,
Doornroosje, Hans en Grietje, Roodkapje, Sneeuwwitje, Repelsteeltje, Vrouw Holle…

Boek: Sprookjes van Degouve
Titel (intern gebruik): Sprookjes van Degouve – wie doet wat
Vraag:
Op de achterkant van het boek ontdek je meer over het boek… maar ook wie het boek gemaakt heeft
en wat ze gedaan hebben.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Lydia Rood heeft de sprookjes geschreven.
Juliette de Wit heeft de tekeningen gemaakt.
William Degouve de Nuncques heeft de schilderijen gemaakt.
Tip:
Lydia Rood is de auteur.

Social media post
Titel: Wat is een sprookje?
Inhoud: Sprookjes zijn fantasieverhalen, en dus niet echt. Vaak gaat het wel over mensen die in de tijd
van het sprookje echt hadden kunnen bestaan. Toch komt er altijd wel iets van magie in voor wat er
meestal voor zorgt dat het sprookje zo mooi eindigt.

Boek: Sprookjes van Degouve
Titel (intern gebruik): Sprookjes van Degouve - schilderijen
Vraag:
Het boek vertelt sprookjes bij de schilderijen. Blader vanaf pagina 30 tot 60 door het boek. Kijk goed
naar de schilderijen en verbind ze met de juiste titel.
Antwoordtype:
Sorteren
Antwoord: scan in vraag
Het diamanten bekken p 34
Hebbes p 38
De lokroep p 54
Tip:
Kijk op pagina 34, 38 en 54.

Social media post
Titel: William Degouve
Inhoud: William Degouve de Nuncques was een Belgisch kunstschilder. Zijn schilderijen worden tot
het symbolisme gerekend. Verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie staan centraal in het symbolisme.
Uitermate geschikt voor sprookjes.

Boek: Het leven van een loser: niet te filmen
Titel (intern gebruik): Het leven van een loser: niet te filmen - cover
Vraag:
Op deze cover ontbreekt een woord. Zoek het boek en vergelijk met de echte cover.
Welke woord ontbreekt?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
3
drie
Tip:
Kijk goed rechts onderaan in de klapper: The making of … loserfilms.

Social media post
Titel: Petit Nicolas
Inhoud: AIs je het leuk vindt om dit soort boeken te lezen, zoek dan zeker eens de boeken van Petit
Nicolas (de kleine Nicolaas) op van Sempé-Goscinny.

Boek: Het leven van een loser: niet te filmen
Titel (intern gebruik): Het leven van een loser: niet te filmen – echte titel
Vraag:
Op pagina 6 wordt verteld wat je mag verwachten van dit boek.
Je vindt hier ook de Engelse titel van het boek. Wat is de Engelse titel?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Diary of a wimpy child
Diary of a wimpy boy
Diary of a wimpy kid
Tip:
In de catalogus vind je het antwoord ook als je bij ‘Details’ zoekt.
Of kijk op pagina 13.

Social media post
Titel: Een leuke loser!
Inhoud: De boekenserie bestaat eigenlijk uit logboeken van de hoofdpersoon, die Bram Botermans
heet. Omdat het een logboek van een kind is staat het vol met "handgeschreven" teksten en simpele
tekeningen van wat hij elke dag meemaakt.

Boek: Het leven van een loser: niet te filmen
Titel (intern gebruik): Het leven van een loser: niet te filmen - leeftijd
Vraag:
Hoe oud was Zach Gordon toen het laatste idee voor het boek opgetekend werd?
Lees het antwoord op pagina 12.
Antwoordtype:
Aanduiden

3 jaar

4 jaar

5 jaar

Antwoord:
4 jaar
Tip:
Het antwoord staat net boven de foto.

Social media post
Titel: De Loser dans
Inhoud: De Loser-dans (of Take the L) doet wat je denkt dat het zou doen – die maakt je een beetje
belachelijk als je net een spel hebt verloren.

Boek: Agent 327
Titel (intern gebruik): Agent 327 - cover
Vraag: Zoek de strip ‘Het oor van Van Gogh’ van de reeks Agent 327. Het hoeveelste dossier is dit
verhaal?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
18

13

15

18

Tip:
Kijk goed op de cover of op de achterzijde van de strip.

Social media post
Titel: Het mysterie van het oor
Inhoud: Sommige zeggen dat kunstenaar Gaugin het oor Van Gogh afsneed tijdens een ruzie. Anderen
beweren dan weer dat hij het zelf deed omdat hij oorsuizingen had.

Boek: Agent 327
Titel (intern gebruik): Agent 327 - postbode
Vraag: Zoek dit portret op pagina 27. Wie wordt hier afgebeeld?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Postbode Roulin
Schilder Van Gogh
Jan des Boutiques
Tip:
Het antwoord staat onder het portret.
Het portret is een schilderij van Van Gogh.
Social media post
Titel: Terugkerende grappen
Inhoud: Agent 327 probeert aan het begin van elke strips zonder op te vallen het kantoor binnen te
gaan. Maar zijn vermommingen werken nooit. Een echte topagent dus...

Boek: Agent 327
Titel (intern gebruik): Agent 327 - schilderijen
Vraag: Welke schilderijen probeert Agent 327 op pagina 41 uit het vuur te redden?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Het straatje
Het Melkmeisje
De Mona Lisa
De Schreeuw

Tip:
Opgelet: drie van de vier antwoorden zijn juist. Je moet ze alle drie aanduiden.
Social media post
Titel: Dossier Mimimium Bug
Inhoud: Dossier Mimimium Bug (2,6 × 3,7 cm) is houder van het wereldrecord kleinste stripalbum. Je
kreeg er zelfs een vergrootglas bij om de tekst te kunnen lezen.

Boek: Emma en Charlotte
Titel (intern gebruik): Een droom voor drie - cover
Vraag: Zoek de strip ‘Een droom voor drie’ van de reeks ‘Emma en Charlotte’. De stripreeks is een
samenwerking van Jérôme en Lena. Wat is de familienaam van Lena?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Sayaphoum
Tip:
Haar familienaam begint met de letter ‘S’.

Social media post
Titel: Lodewijk XIV
Inhoud: Lodewijk XIV richtte in 1661 de eerste balletacademie op. Hij gaf veel feesten en hield van
dansen, vooral dan van klassiek ballet…

Boek: Emma en Charlotte
Titel (intern gebruik): Een droom voor drie - hoofdpersonages
Vraag:
Emma en Charlotte zijn de hoofdpersonages, maar wat is hun band?
Zoek het antwoord op de achterkant van de strip.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Zussen
BFF’s
Danspartners
Tip:
Lees de eerste zin op de achterzijde van de strip.

Social media post
Titel: Bekend geboren
Inhoud: Al gehoord van de Olsen-tweeling? Zij zijn bekend geworden door de televisieserie Full House,
waar zij, al in hun babytijd, Michelle Elizabeth Tanner speelden.

Boek: Emma en Charlotte
Titel (intern gebruik): Een droom voor drie - dansopleiding
Vraag: Zoek op pagina 5 de naam van één van de belangrijkste dansopleidingen ter wereld.
Antwoordtype:
De école de danse de l’opéra
De école de danse du ballet
De école de danse de Paris
Antwoord:
Tip:
Parijs is de stad van de school, maar deze komt niet voor in de naam.
Social media post
Titel: Van alle tijden
Inhoud: In de Chinese mythologie is de godheid Kui de 'uitvinder' van dans.

