
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Silvester woont al weer een tijdje in IJsselbroek. Hij mist zijn 

vrienden uit de stad nog wel. Vaak is er niet veel te beleven, 

maar nu is er in IJsselbroek een wolf gezien. En zijn vader 

gaat bij een actiegroep omdat er 105 woningen bij gaan 

komen, waar de dorpsbewoners het niet mee eens zijn. 

Voor Silvester en zijn vrienden is het tijd om op zoek te 

gaan naar de wolf. Zouden ze de wolf kunnen vinden? 

In de klas van Silvester gebeurt ook van alles, ze gaan Bach 

zingen, ze zouden op schoolkamp. Dan gebeurt er iets in 

de klas, zou het schoolkamp nog wel doorgaan? En 

ondertussen is Silvesters moeder een tentoonstelling aan 

het voorbereiden. 

 

 Silvester, zijn zusje en ouders hebben een traditie. Lees bladzijde 10 ‘Het is vrijdag …’ t/m bladzijde 11 

‘…klaar voor ‘Vaiana’.’ 

Leesvraag: Komt er in jouw boek ook een traditie voor. 

 Silvester schaamt zich. Lees bladzijde 35 ‘Het heeft totaal geen zin…‘ t/m bladzijde 36 …DUS NÓÓIT 

zien.’ Schaam jij je wel eens ergens voor? 

Leesvraag: Is er iemand in jouw boek die zich voor iets schaamt? 

 Silvesters vader geeft zijn geld liever niet uit aan de dierenarts. Lees bladzijde 58 ‘Influenza!’ zegt Isa.… 

t/m bladzijde 59….eco eh … voetstappen.’ 

Leesvraag: Waar zouden jouw hoofdpersonen hun geld liever niet aan uitgeven? 

 Maike wordt gepest in de klas. Lees bladzijde 65 ‘De volgende dag op school…’ t/m bladzijde 70…‘Ik 

kom je morgenmiddag ophalen!’ Gelukkig snappen de kinderen wat ze hebben  

gedaan en proberen haar mee te laten doen. 

Leesvraag: Worden jouw hoofdpersonen ook gepest? En als dat gebeurt,  

lossen ze dat ook op? 

 Eva en Silvester verdwalen in Burgerdam. Eerst was het nog wel grappig, 

 maar later niet meer. Lees bladzijde 137 ‘Eva en ik doen een stapje…’  

t/m bladzijde 137… een paar minuten door.’ 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek ook iets wat eerst leuk/grappig 

 is, maar daarna niet meer? 

 Silvester heeft als bijnaam Sulvester. Lees bladzijde 173 ‘Maike heeft  

winegums…t/m bladzijde 174…bij het Zwarte water.’ Heb jij een bijnaam? 

Leesvraag: Hebben jouw hoofdpersonen ook bijnamen? En zo ja,  

weet je hoe hij/zij daaraan komt? 

 


