
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In deel 11 van de Dagboek van een Muts serie gaan 

alle studenten op uitwisseling. Nikki dromt ervan om 

samen met haar vriendinnen op dezelfde uitwisseling 

te gaan, maar al snel blijkt die droom buiten 

handbereik. Nikki gaat namelijk naar een andere 

school dan haar vriendinnen... En alsof dat nog niet 

erg genoeg is gaat Nikki ook nog eens naar de school 

waar MacKenzie nu op zit! Haar zomer wordt geheid 

één grote ramp! 

Toch besluit Nikki om te gaan, ze maakt namelijk een 

grote kans om mee te mogen doen aan het 

plusprogramma Frans, 10 dagen in augustus naar 

Parijs!! Zal alles goed verlopen en lukt het Nikki om 

uit de buurt van MacKenzie te blijven? Of is 

MacKenzie niet degene waar Nikki bang voor moet 

zijn? 

 
 Nikki heeft een puppy. Lees bladzijde 15 'Ik ben nog maar...' t/m bladzijde 21 

'...over de uitwisselingsweek.' voor. Zelf heb ik een golden retriever als huisdier,  

hij is ook dol op de serie Dagboek van een Muts.  

Leesvraag: Komen er huisdieren voor in jouw boek? 

 Vroeger ging ik altijd met mijn vriendinnen naar de kabelbaan,  

daar deelden we alle verhalen met elkaar. Nikki heeft een andere plek met  

haar vriendinnen. Lees bladzijde 48 'Ik en mijn BFF's...' t/m '...mijn nieuwste  

levenscrisis.' voor. Heb jij met jouw vrienden/vriendinnen zo'n plek waar je  

samen afspreekt en dingen bespreekt? 

Leesvraag: Komt er in jouw boek ook zo'n kenmerkende plek waar de  

vrienden elkaar ontmoeten voor? 

 Vriendinnen voor noodgevallen. Lees bladzijde 73 'Ik vind schoolfoto's...'  

t/m bladzijde 98 '...lipgloss, oogschaduw en rouge.' voor.  

Leesvraag: Welke problemen lossen de vrienden van jouw  

hoofdpersoon op? 

 Lees bladzijde 107 'Ik heb vannacht...' t/m bladzijde 110 '...aan de  

secretaresse.' voor en laat de illustratie op bladzijde 108/109 zien. 

Leesvraag: Hoe ziet de school in jouw boek eruit? 

 


