
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Vincent telt de dagen af tot hij op kamp gaat. Niet omdat hij er 

zo naar uit kijkt, maar juist omdat hij er zo tegenop ziet. Vincent 

wordt gepest. Hierdoor voelt hij zich niet veilig op school. 

Tijdens de pauzes zorgt hij ervoor dat hij onzichtbaar is. Na 

schooltijd probeert hij als eerste weg te zijn, maar helaas lukt dat 

niet altijd. Dan weten ze hem te vinden en dat doet zeer. 

Vincent heeft een survivalhandboek gekregen, waar vele 

praktische tips in staan die hem gaan helpen om op kamp te 

overleven. De dagen die Vincent aftelt heeft hij dan ook hard 

nodig om zichzelf voor te bereiden op zijn survivaltocht. Maar als 

er een nieuw meisje in de klas komt, raakt hij afgeleid. 

'Maar toch houd ik me niet aan het plan. Omdat ik gelukkig ben, 

voor het eerst sinds heel lange tijd.' 

Is hij echt vrienden met De Jas? Zal het Vincent lukken zijn 

pesters van zich af te slaan op kamp? Heeft hij zijn survivaltocht 

voldoende voorbereid? 

 
 Wil je het boek introduceren? Lees dan bladzijde 5 'Het is donker...'  t/m bladzijde 8 '...het moet 

vervoeren.' voor. 

 Stel vragen na het lezen. Lees bladzijde 10 'Voorbereidingen...' t/m bladzijde 12 '...van de jassen.' voor. 

Waarom zou Vincent binnen willen blijven? 

Lees daarna verder voor t/m bladzijde 13 '...me op de hielen.' Vincent wil binnenblijven omdat hij 

gepest wordt. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek gepest? Lees een stukje hierover voor. 

 Dit boek staat vol met informatie. Lees een van de survivalteksten voor zoals die op bladzijde 9, 23 of 

41. 

Leesvraag: Welke informatie kom je in jouw boek tegen? Lees een interessant stukje voor. 

 Het begin van een vriendschap. Lees bladzijde 32 ‘De Jas…’ t/m bladzijde 35  

‘…gek,’ zegt ze.’ voor. Hoe begin jij een vriendschap? Gaat dit vanzelf, moet  

je daar moeite voor doen? Heb je tips voor kinderen die het 

lastig vinden om vriendjes te maken? 

Leesvraag: Ontstaan er in jouw boek nieuwe vriendschappen? 

 Vincent bedenkt een opdracht om de vriendschap te testen. Lees  

bladzijde 141 'De overval...' t/m bladzijde 148 '..., maar ik knik.' voor. 

Leesvraag: Bedenk een opdracht waardoor de vrienden in jouw boek  

hun vriendschap kunnen testen. 

 


