
  MINI LEESLES 

LESKAART 
Regenboog is een vis met mooie, bijzondere schubben. De 

mooiste vis van de zee. Een jonge vis wil graag een van zijn 

mooie glimmende schubben, maar Regenboog wil ze 

allemaal voor zichzelf en is niet aardig tegen deze jonge 

vis. 

De andere vissen vinden Regenboog daarom niet leuk en 

spelen zonder hem. Daar wordt Regenboog ongelukkig 

van. De zeester wijst Regenboog naar Octopus voor raad. 

Zou Regenboog Octopus vinden en zijn goede raad 

aannemen? Lukt het Regenboog om meer vriendjes 

krijgen? Zal Regenboog gelukkig worden? 

 

– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn: 

Voor het voorlezen: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorgt dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met 

voorlezen. Je kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

 Wat zie je op de kaft? 

 Welk dier is dat? 

 Hoe denk je dat hij zich voelt? 

 Past de titel bij de kaft? 

 Wat maakt deze vis de mooiste vis van de zee? 
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Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste 

informatie tot zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt.  

 Regenboog is de mooiste vis van de zee door zijn glimmende schubben. Een jonge vis wil graag 

een schub van Regenboog, maar Regenboog wil niet delen en is ook niet aardig. Daardoor willen 

de andere vissen geen vrienden meer met hem zijn, dat maakt Regenboog verdrietig.  

Regenboog gaat naar Octopus voor goede raad. 

Tijdens het lezen: 

 Hoe zou Regenboog ook kunnen reageren als de vissen hem vragen of hij met ze wil spelen? 

 Waarom wil Regenboog geen schubben afgeven? 

 Welk advies zou Octopus hem kunnen geven? 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het 

verhaal zo min mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken 

over een fragment van het verhaal. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

 Heb jij wel eens iets gehad wat anderen ook graag wilden hebben? Hoe reageerde jij toen? 

 Als je alles uit deelt, dan heb je veel vriendjes. Is dat waar? Hoe kun je vriendjes maken? 

 Hoe voelt het als je met anderen iets deelt? 

Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te vergroten: 

 Met behulp van de tekeningen: schubben, schitters, koraalrif, octopus. 

 Door de woorden voor te doen: opscheppen, klagen, bewonderen, haastig, verlegen, links en 

rechts uitdelen. 

 Uitleggen met andere woorden: brutaal = een grote mond hebben, door het water flitsen = heel 

snel zwemmen. 

 


