
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In dit tweede boek start Max Kruimel op zijn nieuwe 

school. Hier wordt hij door Bruut (Ruud) Bulder 

opgesloten in zijn kluisje. Gelukkig verzint hij een 

manier om te ontsnappen via het ventilatiesysteem. 

Maar tijdens zijn vlucht ziet hij in het computerlokaal 

drie inbrekers die de gloednieuwe computers van 

school proberen te stelen. Wat zal hij doen? Snel naar 

huis of van NUL naar SUPERKNUL door de boeven te 

pakken? Hij besluit contact op te nemen met Evi, 

voorzitter van de computerclub en zijn trouwe hulpje. 

Zal het ze lukken de inbrekers Bulk, Tuffer en Ralph te 

pakken of worden Max en Evi zelf gepakt? 

 Lees bladzijde 9 voor. Max start op een nieuwe school. Een nieuwe omgeving zorgt natuurlijk voor 

nieuwe belevenissen. Voorspel welk avontuur er zal gaan plaatsvinden. 

Leesvraag: Voorspel wat er vandaag gaat gebeuren in jouw boek en kijk aan het einde van de les of 

je voorspelling klopt of niet. 

 Lees op bladzijde 100 ‘Geen dank…' t/m '...te veranderen.' op bladzijde 102 voor. Max en Evi zijn 

vrienden, maar zijn ze nu ook verliefd? Wat is het verschil? 

Leesvraag: Welke vriendschappen en verliefdheden komen in jouw boek voor en hoe weet je dat? 

 Op bladzijde 111 en 112 wil Evi Max helpen om met de inbrekers af te rekenen. Max is eerst blij, maar 

vindt het daarna irritant dat ze zo bezorgd is. Wanneer is helpen of geholpen worden fijn en wanneer 

niet? 

Leesvraag: Wie worden er in jouw boek geholpen? En waarmee? 

 Lees bladzijde 127 voor waar Max in de keuken is en iets smerigs probeert te maken. 

Leesvraag: Komt het onderwerp voedsel voor in jouw boek? Waarom is het belangrijk voor het 

verhaal? 

 Op bladzijde 152 vertelt Max over de keer dat Bruut hem voor schut zette.  

Max wordt gepest. Leesvraag: Worden er in jouw boek mensen gepest  

en waarmee? Is er iemand die voor hen opkomt? 

 Op bladzijde 194 speelt het verhaal zich af in het biologielokaal. 

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? 

 Begin op bladzijde 216 met voorlezen 'Stank voor...' en eindig op  

bladzijde 219 met '...LEKKER!!'. 

Het lijkt of het boek een Happy end heeft. Maar na dit stuk komt  

nog een hoofdstuk waar een cliffhanger gecreëerd wordt  

waardoor het volgende boek van de serie aantrekkelijk gemaakt  

wordt. Les uit wat een cliffhanger is. 

Leesvraag: Hoe eindigt jouw boek? Ben je hier blij mee? 

 


