
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ken je dat? Dat je humeurig bent en andere mensen je proberen op te 

vrolijken door extra vrolijk te doen. Vaak werkt het alleen maar 

averechts. Vooral bij Super, het prinsesje uit Jippie! een humeurig 

sprookje. 

Het is een boek met een typische vrolijke voorkant, op het humeurige 

prinsje na. Zodra je begint met lezen kom je erachter dat Super, het 

prinsesje, in Jippie! woont. De plek waar iedereen altijd vrolijk is. Zelf is 

ze helaas niet altijd vrolijk, ze heeft zelfs een ochtendhumeur en een 

hekel aan regen. Dat maakt het erg lastig als zij humeurig is en de 

anderen alleen maar vrolijk reageren. Als Super dan ook nog 

door JORIS!! gevraagd wordt om met hem te trouwen, zit er niks 

anders op dan naar Grom te vertrekken om te kijken of daar iemand is 

die net als haar af en toe humeurig is. In Grom zijn de mensen namelijk 

het tegenovergestelde van in Jippie!, daar zijn ze erg humeurig. 

Zou het Super lukken in Grom aan te komen? Zouden de mensen daar 

haar in haar neus bijten? Zou ze daar iemand vinden die net als haar af 

en toe humeurig is en die perfect bij haar past? 

 

 Het verschil tussen Jippie! en Grom is echt een verschil van dag en nacht. 

Leesvraag: Is er een stuk in jouw boek wat echt vrolijk zoals Jippie! of humeurig zoals Grom is? 

 In het verhaal staat het woord JORIS!! (schrijf dit op het bord). Er wordt uitgelegd waarom je het zo schrijft. 

Lees bladzijde 8 'Graaf JORIS!!, zei...' t/m '...net wat harder.' voor. Het is leuk als je je hier helemaal inleeft in het 

schreeuwen van de naam. Zo wordt echt duidelijk waarom de naam zo geschreven is. Bespreek hoe je 

omgaat met woorden die in hoofdletters gedrukt zijn, dit staat eigenlijk voor schreeuwen. 

Leesvraag: Zijn er van die woorden in jouw boek? Lees een stukje voor en spreek ze op de juiste manier uit. 

 Lees bladzijde 13 'Ze wandelden langs...' t/m bladzijde 14 '...naar de fontein.' voor. Het meisje gaat hier heel 

goed om met de teleurstelling, dit komt doordat alle mensen in Jippie! zo vrolijk zijn. 

Leesvraag: Lees een stukje uit jouw boek voor waaruit blijkt welke emoties de  

persoon beleeft. 

 In dit boek is het vertelperspectief het personale perspectief. Lees bladzijde 65  

'Tegen het eind...' t/m bladzijde 66 '...bij me past.' voor. De verteller volgt Super  

en beschrijft wat zij allemaal beleeft. 

Leesvraag: Ga tijdens het lezen in jouw boek op zoek naar wie vertelt?  

Je kunt kiezen uit de alwetende verteller (die weet en ziet alles),  

het ik-perspectief vertellend (er wordt door een persoon verteld wat  

geweest is), het ik-perspectief belevend (er wordt door een  

persoon van alles beleefd) en het personale perspectief (de verteller  

volgt één persoon). 

 


