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Ton
Ton is de eerste baas die Arno krijgt als hij gaat 
werken. 
Hij is niet zo aardig. 
Zijn zoon, Stefan, werkt ook in het bedrijf. 
Arno leert veel van Stefan.

Willem 
Willem is de nieuwe baas van Arno bij het tweede 
bedrijf waar hij werkt. 
Het is een fijne baas.

Juf Lida
Lida is de juf die taalles geeft aan Arno en zijn 
collega’s.

Anne
Anne werkt bij hetzelfde bedrijf als Arno. 
Ze leren elkaar kennen in de taalles.

Wie-is-wie?

Arno
Arno is de hoofdpersoon. 
Het verhaal van Arno gaat over alles wat hij 
meemaakt in zijn leven. 
Vooral op school en op zijn werk.
 

Juf José 
Juf José is een lieve juf. 
Arno zit bij haar in groep 3 van de basisschool.

Johan 
Johan is de beste vriend van Arno. 
Ze wonen bij elkaar in de straat. 
Na een verhuizing zien ze elkaar een lange tijd niet. 
Als ze wat ouder zijn, komen ze elkaar weer tegen.

Meester Frank
Meester Frank geeft les op de nieuwe school van 
Arno. 
Hij is erg streng.
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Groep 4 is de groep van meneer Bert. 
Een leuke meester, die van voetballen houdt. 
Dat vinden alle jongens uit de klas heel erg leuk.
Behalve Arno. 
Arno vindt het fijn om buiten te zijn, maar de voetbal 
doet nooit wat hij wil.
Het gaat bijna altijd mis als Arno tegen de bal trapt.
Er ging al eens een raam kapot.
Ook vliegt er regelmatig een bal in de sloot.
Dat is precies de plek waar Arno graag is. 
Aan de rand van de sloot.
Of boven in een boom.
Zat Johan nog maar hier op school.

Meneer Bert is gelukkig wel heel aardig.
In de klas neemt hij de tijd om extra te oefenen 
met lezen.
Dat gaat nog steeds niet zo goed.
Meneer Bert legt uit hoe belangrijk het is om goed 
te kunnen lezen.
Hij zorgt ervoor dat er iemand naar school komt om 
een test af te nemen.
Het is belangrijk om precies te weten hoe het lezen 
gaat.
In de week voor de kerstvakantie komt er een 
mevrouw.
Een mevrouw met een koffertje.

3.  Het gaat niet goed

De zomervakantie is alweer voorbij.
Arno gaat nu naar groep 4.
Dit jaar is het niet zo leuk om weer naar school te 
gaan.
Natuurlijk zitten er nog steeds veel leuke kinderen in 
de klas.
Maar zijn beste vriend Johan is er niet meer bij.
In de vakantie heeft Arno afscheid moeten nemen.
Het was heel leuk om mee te helpen met verhuizen.
Sjouwen met dozen en meerijden met de grote 
vrachtauto.
Na drie keer op en neer rijden waren alle spullen bij 
hun nieuwe huis.
Toen was Arno erg verdrietig geworden.
De tranen rolden over zijn rode wangen.
Hij had met Johan afgesproken dat ze vaak bij elkaar 
zouden gaan spelen.
Dat was er tot nu toe niet van gekomen.
De vader van Johan had het druk met werken en zijn 
nieuwe vriendin.
Arno’s vader was nog steeds erg ziek.
En Arno’s moeder had het te druk om ver te rijden.
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Arno moet nog even blijven.
Uit het koffertje komt dit keer geen test.
Er zit een brief in waarin staat dat Arno achter loopt 
met lezen.
Het gaat niet snel genoeg.
Hij maakt ook te veel foutjes.
Voor Arno is dat geen nieuws.
Toch maakt het verhaal van de mevrouw hem niet 
blij.
Meester Bert legt uit dat Arno er niets aan kan doen.
‘Je doet heel goed je best’, zegt hij.
‘Toch is het wel een probleem.’
De mevrouw vertelt dat er meer kinderen zijn die 
lezen moeilijk vinden.
Ze legt uit dat het belangrijk blijft om toch veel te 
oefenen.
‘Dat kan op school, maar ook thuis’, zegt ze er 
nog bij.

Als Arno thuis komt, is zijn moeder er niet.
Ze is weer naar het ziekenhuis, naar zijn vader.
Het gaat alweer niet goed met zijn vader.
Hij heeft problemen met zijn nieren.
Tijd om te lezen is er niet.
Ook niet om te praten.
Arno mist zijn vriend Johan.
Hij voelt de tranen alweer prikken in zijn ogen.

Arno mag met de mevrouw mee naar het kantoor 
van de directeur.
De directeur is er niet.
De mevrouw met het koffertje gaat tegenover Arno 
zitten. 
Ze vertelt wat ze vandaag gaan doen.
‘Je mag vandaag laten horen hoe goed je kunt lezen’, 
zegt ze.
‘Ik heb een test met rijtjes met woordjes.’
Ze heeft ook een leuk verhaal meegenomen.
Arno mag beginnen met lezen.
Na vijf minuten zegt de mevrouw: ‘Stop, de tijd is 
om.’
Arno is nog lang niet klaar met het lezen van alle 
woordjes.
Hij is nog niet op de helft.
Het lezen van het verhaal gaat wel iets beter.
Het verhaal gaat over een jongen die houdt van 
spelen in het bos.
Dat vindt Arno wel een leuk verhaal.
Jammer genoeg lukt het ook niet om het hele 
verhaal te lezen.
Ook nu is de tijd alweer voorbij.

Vier weken later is de mevrouw er weer.
Ze komt de klas in als de bel gaat.
De andere kinderen gaan naar huis.
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nog meer vertelt.
Ze heeft het over naar school rijden met een busje.
Over minder kinderen in een klas. 
En over het grote dorp waar de school staat.
Dat hij een week later al mag gaan kijken, heeft hij 
niet onthouden.
Toch is dat wel zo afgesproken.
Daar komt Arno vanzelf weer achter als het zover is.

‘Goedemorgen, ik ben Frank’, bromt de man die voor 
hem staat.
Arno kijkt de oude man aan.
Hij weet niet wat hij moet zeggen.
Wordt deze boze man zijn meester?
Moet deze man hem helpen om beter te leren lezen?
Dat is wel de bedoeling.
Meester Frank vertelt de regels in de klas.
Hij noemt ook de namen van de andere kinderen.
Die mogen ook allemaal iets vertellen. 
Er zijn veel jongens in de klas.
In de pauze praten ze met Arno.
Ze vertellen hem hoe het is op school.
‘Meester Frank is heel erg streng’, zeggen ze.
‘Toch is het hier wel leuk, want iedereen in de klas 
is aardig.’
Daar moet Arno het mee doen.
Na de zomer zal hij het wel zien.

Hij gaat alleen naar het bos. 
Zijn boek laat hij op de kast liggen.
‘Koen Kampioen zal toch wel winnen’, zegt Arno 
tegen zichzelf.

Op school blijft meester Bert wel helpen bij het 
lezen.
Hij bedenkt elke keer iets nieuws.
Rijtjes met woorden.
Hardop voorlezen.
Samen met een klasgenoot lezen in een boek.
Wat de meester ook bedenkt, het wil maar niet 
lukken.
Er wordt ook veel gepraat.
De mevrouw van de test komt nog eens terug.
Arno’s moeder is er dan ook.
Samen met meester Bert en de mevrouw praten 
ze over Arno.
Arno wacht op de gang.
Hij vindt het spannend.
Wat zeggen ze tegen elkaar?
Komt het ooit nog goed met het lezen?
Op weg naar huis vertelt zijn moeder wat er is.
‘Ze zeggen dat het beter is om naar een andere 
school te gaan.’
Van dat bericht schrikt Arno.
Hij hoort niet meer helemaal wat zijn moeder 
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Dit boek is geschreven in eenvoudige taal 
voor wanneer lezen meer moeite kost.

Dit verhaal gaat over Arno. 
Arno heeft moeite met leren.
Hij wil heel graag, maar het gaat te snel voor hem. 
School lukt niet goed en hij vindt het ook niet leuk.
Bij het werk op een kwekerij verandert er veel.
Zou Arno toch nog kunnen leren?
En krijgt hij er ook nog plezier in? 

‘Het lijkt alsof dit verhaal over mijzelf gaat. 
Het is zo herkenbaar.’
Frans Jilesen

‘Dit verhaal brengt pijnlijke herinneringen naar boven. 
Gelukkig besef ik nu dat ik veel meer kan, dan ik lange 
tijd dacht.’
Gonnie Nuijen
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