
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Bram verhuist met zijn ouders naar het grote huis van zijn oma. Samen met 

zijn vader gaat hij naar het winkelcentrum om wat dingen op te halen. Terwijl 

hij op zijn vader wacht, wordt hij afgeleid door een meisje: Mei-Lin. Zij neemt 

hem mee naar de zolder van het winkelcentrum en laat hem de 

zoldermannen zien. Deze mannen kunnen net als Mei-Lin de gehele wereld 

over reizen via dozen op zolders. Bram weet niet goed of hij wel kan geloven 

wat hij net heeft gezien. 

Als Bram 's avonds in bed ligt hoort hij geluiden op zolder. Zouden het 

diezelfde mannen zijn? Durft Bram te gaan kijken? Zijn ouders geloven hem 

in ieder geval niet, daarom besluit Bram de volgende keer zelf te gaan 

kijken... 

Helaas is dat niet zonder gevolgen: Bram wordt gesnapt, zijn zusje wordt 

ontvoerd en Bram wordt gedwongen via de dozen te reizen en voorwerpen 

te zoeken voor de zoldermannen. Zou het Bram lukken zijn zusje terug te 

krijgen? Moet hij daarvoor alle voorwerpen verzamelen of zal hij een andere 

manier vinden? Wat heeft Mei-Lin met de zoldermannen te maken? En wat 

heeft die geheime kamer met foto's van zijn oma hiermee te maken? 

 
 Wil je het boek introduceren? Lees dan bladzijde 107 'Een spannende klimtocht...' t/m bladzijde 113 '...afgelopen. 

Lotte is verloren.' voor. 

 Bram en Lotte mogen veel dingen niet van hun moeder. Lees bladzijde 18 'Het huis van...' t/m bladzijde 19 

'...andere kant zijn.' voor. 

Leesvraag: Wat mag jouw hoofdpersoon niet in het verhaal? 

 Lees bladzijde 53 'Een schatkist op de...' t/m bladzijde 55'...te lang hier beneden.' voor. Bram moest een 

gevaarlijke keuze maken: zelf met kleren aan het water in springen om zijn zusje te redden of niks doen/hulp 

gaan halen. 

Leesvraag: welke gevaarlijke keuzes moet jouw hoofdpersoon maken? 

 Bram heeft veel fantasie. Lees bladzijde 65 'Bram zapt langs...' t/m bladzijde 68  

'...dat weet hij zeker.' voor. 

Leesvraag: Welke dingen uit jouw verhaal zijn de fantasie van  

jouw hoofdpersoon? 

 Soms kun je bijna niet geloven wat je leest. Lees bladzijde 149  

'Bram kijkt om...' t/m bladzijde 154 '...terug naar beneden.' voor. 

Leesvraag: Is er iets in jouw boek waarvan jij bijna niet kan geloven  

dat het zo is gegaan? 

 Bram is in China, daar zijn de eetgewoonten anders. Lees bladzijde 195  

'Lust je ook thee...' t/m bladzijde 199 '...wordt het koud.' voor. 

Leesvraag: Wat eten ze in jouw boek? Komt dit overeen met 

 jouw eetgewoonten? 

 


