
 MINI LEESLES 

LESKAART 
President Pablo Fernando van Costa Banana en President Max 

Romero van Costa Kanaria zijn uitgenodigd op het eiland van 

Benito Blanco. Benito vindt dat het tijd wordt dat de twee 

presidenten eens vrede sluiten. Samen met zijn dochter Rosa en 

zijn zoon Fico vertrekt president Pablo naar de Paradijseilanden. 

Zal het president Pablo lukken om President Max te ervan te 

overtuigen dat hij de eilanden af wil staan met de trucs die hij 

gevonden heeft? 

President Max vertrekt met zijn zoon Angelino en zijn hond 

Generaal Sanchez naar de eilanden, maar hij heeft zijn eigen 

plannen om ervoor te zorgen dat president Pablo niks meer te 

zeggen heeft. Dan kan hij voor altijd de baas zijn van de vier 

onbewoonde eilandjes in de Banana Golf. 

Op het eiland aangekomen spelen de twee presidenten hun eigen 

spelletje. Ondertussen leren de kinderen elkaar beter kennen. Maar 

is Angelino wel te vertrouwen? Wat doen die kleine schoentjes 

onder het bed van president Max? En welke president zal 

uiteindelijk zijn zin krijgen? Of wordt er misschien toch vrede 

gesloten? 

  Voorin het boek vind je een kaart. Hier speelt het boek zich af. 

Leesvraag: Staat er een kaart in jouw boek? Laat hem zien. Staat er geen kaart in jouw boek? 

Teken zelf een kaart bij het boek. 

 De personages in dit boek kunnen heel goed opscheppen en moppen tappen. Lees bladzijde 

34 'Hebben we soms zin...' t/m bladzijde 37 '...Ze lagen dubbel.' voor. 

Leesvraag: Welke grappen kom je in jouw boek tegen? 

 De presidenten moeten vriendschap sluiten. Lees bladzijde 46 'Uit de  

villa...' t/m bladzijde 47 '...voor elkaar meegenomen.' voor. Welke  

cadeaus zouden ze meegenomen hebben voor elkaar? 

Lees daarna verder t/m bladzijde 50 '...praten we verder.' Had  

iemand de voorspelling goed? 

Leesvraag: Lees een stuk uit jouw boek voor en laat ons  

voorspellen hoe het verder gaat. 

 


