MINI LEESLES
LESKAART
Isabella Maan is fee en vampier tegelijk. Ze gaat met haar
klas op schoolreisje en haar vader gaat mee. De kinderen
zeggen dat het spookt in het kasteel waar ze heen gaan. De
kinderen zijn erg bang en durven bijna niet naar binnen. In
het museum vinden ze al snel kostuums en blijkt dat ze in
het hele museum de kostuums gaan zoeken, zodat
uiteindelijk iedereen zich kan verkleden. In de kelder vinden
Isabella en haar vader een kleine deur. Wat zit er achter die
deur?











Lees bladzijde 48 ‘Kijk nu eens…‘ t/m bladzijde 51 ‘…kasteel te vinden.‘ voor. Isabella en haar
klasgenoten vinden middeleeuwse kostuums en een kast vol met verschillende kronen. Het is
de bedoeling dat ze door het hele museum kostuums gaan zoeken zodat uiteindelijk iedereen
zich kan verkleden. Wat vindt jij van verkleden?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich gaat verkleden?
Ben jij bang voor spoken? Lees op bladzijde 38 ‘Wil je een…‘ t/m bladzijde 42 ‘…in het
museum.‘ voor. De vrienden van Isabella zijn bang dat er een spook in het museum zit.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand bang voor spoken? Of voor iets anders?
Lees op bladzijde 55 ‘Aan het einde…‘ t/m bladzijde 59 ‘…even snel kijken.‘ voor. Papa en
Isabella vinden een kleine deur achterin de kelder. Papa is erg nieuwsgierig en wil de deur
graag openmaken. Wat zou erachter zitten?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die nieuwsgierig is?
Oscar het spook is heel erg eenzaam. Lees op bladzijde 64 ‘Ik
gluurde van…‘ t/m bladzijde 67 ‘…wat ik ben.‘ voor. Ben jij weleens
eenzaam?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand eenzaam?
Lees op bladzijde 70 ‘Papa, zei ik…‘ t/m bladzijde 75 ‘…en
rende weg.‘ voor. Papa heeft een plan om te zorgen dat de
kinderen het spook niet eng vinden, maar dat mislukt en iedereen
moet enorm gillen. Is er bij jou weleens een plan mislukt?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand met een plan dat mislukt?

