
 MINI LEESLES 

LESKAART 
's Nachts wordt Melle wakker. Hij voelt dat hij niet alleen is. 

Dan ziet hij het... er zit een bolletje wol met armen en 

benen op zijn bed. Als hij er tegen praat verdwijnt het snel. 

De volgende dag vertelt Melle erover in zijn klas, daar 

vinden ze dat hij een grote fantasie heeft. Hij vertelt het 

ook aan zijn vader, die gelooft hem altijd. Maar zijn vader 

wordt boos. Het lijkt wel alsof die meer weet over dit 

wezentje. 

Melle gaat op onderzoek uit om erachter te komen wat hij 

gezien heeft. Zou het Melle lukken om het wezentje nog 

eens te zien? En wat heeft zijn vader te verbergen in dat 

boek bovenop de kast en achter de rode deur in zijn 

kantoor van het museum? 

 

 De eerste bladzijde zorgt ervoor dat je meteen wilt weten hoe het verder gaat. Lees bladzijde 

9 'Een bolletje wol...' t/m '...lag zijn zaklamp.' voor. Wie zou het boek ook willen lezen? 

Leesvraag: Laat de kinderen in hun eigen boek lezen. Wie heeft er ook een boek waarbij je na 

de eerste bladzijde niet kon stoppen met lezen? Laat die kinderen hun eerste bladzijde 

voorlezen. 

 Ik vind Melle, de hoofdpersoon uit De Gorgels, erg dapper. Lees bladzijde 23 'Na een 

kwartier...' t/m '...verder omhoog!' voor. Melle durft zelf op onderzoek uit te gaan.  

Leesvraag: Wat vind jij van jouw hoofdpersoon? Lees een stukje voor over jouw 

hoofdpersoon en vertel wat jij ervan vind. 

 Melle, de hoofdpersoon, heeft superogen. Daardoor kan hij de Gorgels  

zien. Lees bladzijde 66 'De Groenlandse...' t/m bladzij 67 '...zijn  

opa!' voor.  

Leesvraag: Welke speciale gave heeft jouw hoofdpersoon? 

 Dit boek speelt zich op een eiland (Texel) af. Lees bladzijde 69  

'We moeten zo...' t/m bladzijde 71 '...van de duinen.' voor.  

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? 

 


