
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Johannes de Parkiet zit in veilige vertrouwde kooitje in huis bij 

Gijs, zijn baasje. Totdat Gijs op een dag een volière maakt in de 

tuin. Johannes mag alleen in de grote volière en raakt 

langzaamaan steeds meer gewend aan zijn nieuwe omgeving. 

Dan staat er ineens een doos in de volière waar piepgeluiden uit 

komen. Johannes is bang, want hij weet niet wat er gaat 

gebeuren. Er blijken vijf zebravinken in de doos te zitten. In het 

begin vindt Johannes de zebravinken vervelend, maar hij raakt 

gewend aan hun aanwezigheid. 

Johannes vindt het een mooi moment om het boek te 

beëindigen. Hij heeft een paar veranderingen aanvaard, maar nu 

is het genoeg! Helaas voor Johannes passen er in de volière wel 

honderd vogels en brengt zijn baasje Gijs steeds meer vogels 

naar de kooi. Hoe zou Johannes hier op reageren? 

 
– Enkele interactieve vragen bij het boek zijn: 

Voor het voorlezen: 

* Bespreken van de kaft: Wat zie je? Weet iemand al dat het een parkiet is? Zo, niet voorlezen Johannes en 

samen het woord parkiet ontrafelen. 

* Kinderboekenweek thema is ‘Kom erbij!’. Past dit boek daarbij? Hij zit helemaal alleen op de kaft. 

Tijdens het lezen: 

* Even stilstaan bij het woord volière. Dit komt vaak terug, dus zorg dat de kinderen weten wat hiermee 

bedoeld wordt. 

* 'Eigenlijk begint het verhaal hier. Dit is het begin. Het begin van het einde. 

Niet het echte einde, dat komt nog, maar Johannes zou willen dat het verhaal hier stopt. 

Jammer voor hem.' Waarom zou Johannes willen dat het verhaal stopt? 

* 'Zal hij dan toch even een zaadje halen?' 

 Voorspel met de kinderen wat er zal gebeuren. 

* 'Is dit nu wat hij wilde?' Wat denken jullie? 

* 'Waarom heeft hij dat nooit gezien of gehoord?' 

Weten jullie het antwoord op deze vraag?  

Wie heeft er een tip voor Johannes? 

Na het lezen: 

* Hoe zou het nu verder gaan met Johannes denken jullie? 

* Hoe vindt hij het om alleen te zijn? Aan het begin van het boek en aan  

het einde? 

* Hoe vind jij het om alleen te zijn? 

 


