
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Dit informatieve boek geeft antwoord op vragen over je lijf. 

Vragen die je misschien niet durft te stellen, maar waar je 

wel graag het antwoord op wilt weten. Het boek is verdeeld 

in zeven onderwerpen. Het maakt niet uit in welke volgorde 

je het leest. Olivia neemt je in het boek mee op reis door je 

lijf. En vertelt over vette haren, verliefdheid, ongesteld zijn 

enzovoort. De steeds korte stukjes tekst, in vaak gekleurde 

kaders, worden ondersteund door mooie tekeningen. 

 Dit boek is geschreven voor meisjes in de puberteit. Lees bladzijde 9 ‘Inleiding De puberteit. Tussen 

je…' t/m bladzijde 9 ‘…je moeder je oma, je tante, je zus of een juf op school.' voor. 

Leesvraag: Voor wie denk je dat jouw boek geschreven is? 

 In dit boek komen veel DIY (Do It Yourself) voor. Lees het voorbeeld van een haarmasker op bladzijde 

17 voor ‘DIY Haarmasker voor droog haar…’ t/m bladzijde 17 ‘…van het papje (mmm, best lekker)!’ 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook gebruik gemaakt van DIY? Misschien wordt het in jouw boek 

niet direct DIY genoemd, maar staat er bijvoorbeeld wel een recept of iets anders beschreven. 

 In het boek staan veel slimme tips. Lees op bladzijde 18 ‘Slimme tip Gebruik shampoo en…‘ t/m 

bladzijde 18 ‘…weg met parabenen!’ 

Leesvraag: Staan er ook tips in jouw boek? 

 Op bijna elke bladzijde in dit boek staat wel een handig weetje beschreven. Lees bladzijde 20 ‘Handig 

weetje Mensen verliezen…’ t/m bladzijde 20 ‘…als je wat haren kwijtraakt.’ voor. 

Leesvraag: Komen er in jouw boek ook handige weetjes voor? Als ze er niet in staan zou je dan zelf 

één kunnen bedenken? 

 Van bijvoorbeeld Sara Dol, Pip Pellens en Jill zijn tips en tricks opgenomen  

in het boek. Wat zij zeggen herken je doordat het tussen  

aanhalingstekens wordt gezet, dit noem je een quote.  

Lees bladzijde 41 ‘Als je een beugel draagt…’ t/m bladzijde 41  

‘…Sara Dol bekend van musical.ly’ 

Leesvraag: Komen er ook quotes in jouw boek voor? 

 Eén van de laatste hoofdstukken gaat over online, Snapchat,  

Instagram en andere vormen van social media. Lees bladzijde 106  

‘Online Jij online Misschien…’ t/m bladzijde 106 ‘…vraag ze eerst  

even of dat mag.’ 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook gebruikt van social media?  

Zo ja welke en zijn die nog van deze tijd? 

 


