
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Melle en zijn familie gaan logeren bij een oude vriend van 

papa in de Alpen. Bijna alle Gorgels zitten op het Eiland, 

waar ze moeten zijn als de R niet in de maand zit. Alleen de 

Waakgorgels van Melle en Limoni zijn stiekem meegegaan 

op vakantie met de familie. 

Maar het gaat bijna meteen al mis, Limoni vergeet haar 

rugzak waar Belia inzit. Als Limoni haar rugzak terug heeft 

is Belia weg. Waar is Belia gebleven? 

Samen met Katja, die alles weet over de bergen, gaan ze op 

zoek naar Belia. Ze beleven spannende avonturen in de 

gletsjer. Zullen ze Belia vinden en uit de handen kunnen 

blijven van de murmeltieren, roofvogels en Kotsbalgers? Ze 

krijgen gelukkig hulp van de Berggorgels, maar of ze op 

tijd zijn om Belia te redden… 

 
 Wat gebeurt er als je iets voor het eerst ziet? Lees bladzijde 20 ‘Papa keek weer… t/m bladzijde 20 ‘…nooit meer 

vergeten.’ 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek ook iets voor de eerste keer? En wat doet dat dan met de hoofdpersonen? 

 Lees bladzijde 24 ‘Papa pakte de plastic… t/m bladzijde 32 ‘…met boze passen naar het benzinestation.’ Melle 

wordt van iets beschuldigd wat hij niet gedaan heeft. 

Leesvraag: Wordt jouw hoofdpersoon ook wel eens beschuldigd van iets wat hij niet gedaan heeft? 

 Melle denkt dat hij in sneeuw springt. Lees bladzijde 32 ‘Katja liep voor Limoni… t/m bladzijde 32 ‘…Ik hoor mijn 

maag knorren.’ Melle vergiste zich, hij was niet in de sneeuw gesprongen, maar in een berg zout. 

Leesvraag: Vergist jouw hoofdpersoon zich ook wel eens? Dat het iets anders blijkt te zijn dan wat hij eerst 

dacht? 

 Lees bladzijde 68 ‘Er sprong iets… t/m bladzijde 69 ‘…een traan over zijn wang.’ Bobba wil eigenlijk niet dat Melle 

de waarheid spreekt, maar hij doet dat toch. 

Leesvraag: Wat zou jouw hoofdpersoon doen, zou hij ook de waarheid vertellen  

of liegen? 

 Grijze Gorgel is boos op Melle en Bobba. Lees bladzijde 69 ‘Bobba keek naar…  

t/m bladzijde 70 ‘…Hij drukte op het rode knopje.’ 

Leesvraag: Lees straks een stukje uit jouw boek voor waar iemand boos is.  

Kunnen wij dat aan je stem horen? 

 Elke Gorgel heeft zijn eigen EUG. Lees bladzijde 112 ‘Bobba wil je heel  

eerlijk… t/m bladzijde 114 ‘…liepen ze naar buiten.’ 

Leesvraag: Kan je jouw hoofdpersoon ook aan een unieke  

eigenschap herkennen? 

 


