
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Waar de wind waait is een gedichtenbundel met 30 

gedichten geschreven door Brenda Heijnis en 

geïllustreerd door Esther Leeuwrik. Elk gedicht vertelt 

een eigen verhaal. De gedichten gaan over 

kinderdingen, waardoor ze herkenbaar zullen zijn voor 

kinderen. Zo zullen kinderen zich na een vakantie vast 

herkennen in het gedicht vervelend of in het 

verdrietige gedicht opa als het kind ook een opa of 

oma verloren is. 

De illustraties van Esther Leeuwrik zijn beeldend en 

mooi. De prent bij het gedicht toverachtig (bovenaan 

in het citaat komt een stukje terug) is mijn favoriet. De 

regenboog komt hier zo helder over en past precies 

bij het gedicht. 

Het boek is geschikt voor kinderen om zelf te lezen, 

maar ook om voor te lezen. 

 
 Geheim: Ga in gesprek met de klas over het bewaren van geheimen. Wanneer lukt dit wel/niet? 

Leesvraag: Komen er geheimen in jouw boek voor? 

 Winnen: Wat doen de kinderen meestal tijdens een kinderfeestje? Zijn er activiteiten waarbij je kunt 

winnen? Hoe gaan zij als jarige om met winst/verlies? 

Leesvraag: komt er in jouw boek een winnaar voor? Waarmee heeft hij gewonnen? Hoe reageren de 

verliezers? 

 Bejaard: Hoe zijn de opa's en oma's van kinderen uit de klas? Welke opa/oma haalt ook zulke streken uit 

als je in het gedicht leest? Zou jij al een oude opa/oma willen zijn? 

Leesvraag: hoe zijn de opa's en oma's in jouw boek? 

 Ballonwangen: Wat kan jij? 

Leesvraag: wat kan jouw hoofdpersoon? 

 Brrr: Ken je dat gevoel dat je door een spinnenweb heen loopt?  

Dat je je hoofd snel controleert op spinnen?  

Zelf ben ik ooit door een nest met mini spinnetjes gelopen,  

pas na het douchen voelde ik geen gekriebel meer. 

Leesvraag: welk stukje uit jouw boek lijkt jou nou griezelig eng? 

 School: Welk gevoel geeft dit gedicht jou? Wie herkent zichzelf hierin?  

Wie denkt er anders over? 

Leesvraag: met welk stuk uit jouw boek ben jij het eens? 

 Zo’n dag: Wanneer zit bij jou wel eens alles tegen? 

Leesvraag: welke pech heeft jouw hoofdpersoon? 

 


