MINI LEESLES
LESKAART
Op school gaat Toms klas aan de slag met een schoolproject. In
dit project moeten ze informatie verwerken over hun familie en
vrienden. Daarnaast moeten ze ook een extra onderwerp
toevoegen. Zal het Tom lukken dit schoolproject tot een succes
te maken?
De eerste dag van het schoolproject begint niet al te best... Tom
vergeet zijn babyfoto, waardoor de leerkracht naar zijn ouders
gaat mailen. En alsof dat nog niet alles is... zijn nieuwe schoenen
kraken enorm! Het is te gênant voor woorden. Gelukkig gaat
Tom wel vol goede moed met het project aan de slag. Welke
dingen kan hij overslaan?
Al gauw blijkt dat Tom er niet zo gemakkelijk onderuit komt als
hij denkt, hij mag pas als laatste kiezen uit de materialen voor
het project en in gesprek met Amy blijkt ook dat Tom nog niks
bedacht heeft als extra onderwerp... Komt dit schoolproject wel
goed of is het een grote flop?










Eerlijk zullen we alles delen. Lees bladzijde 76 'Meneer Fullerman klapt...' t/m bladzijde 77 '...een goed
plan?'' voor. Hoe zou jij reageren als jij Marcus was? Lees vervolgens verder t/m bladzijde 85 '...Ha! Ha!
Ha! Ha!' voor.
Leesvraag: Wat delen de vrienden in jouw boek met elkaar?
Heb jij meerdere voornamen? Lees bladzijde 120 'In de pauze...' t/m bladzijde 103 '...voor de lol.' voor.
Tom weet zijn tweede naam niet.
Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon meerdere namen? Welke? Of bedenk enkele namen voor jouw
hoofdpersoon.
Plan met een vriend. Lees bladzijde 134 'Ze blijven maar...' t/m bladzijde 144 '...tot nu toe!' voor. Maak
jij wel eens plannen met jouw vrienden?
Leesvraag: Welke plannen maken de vrienden in jouw boek?
Vergrotende trap. Lees bladzijde 157 ''Goed, Tom, laat...' t/m
bladzijde 159 '...ik ben vervelend.' voor. Tom bedenkt een piramide over
zijn zus waarin hij de vergrotende trap gebruikt. Bedenk nu zelf een
vergrotende trap over een van jouw vrienden.
Leesvraag: Vul de piramide over jouw hoofdpersoon in.
Lees bladzijde 218 'Mijn vroegste herinnering...' t/m bladzijde 222
'...Einde.' voor. Wat is jouw vroegste herinnering aan jouw vriend(in)?
Ga hierover in de klas in gesprek.
Leesvraag: Welke herinneringen delen de vrienden in jouw boek?

