
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ada en Jamie wonen met hun pleegmoeder in Londen 

tijdens de tweede wereldoorlog. Ada wordt geopereerd aan 

haar klompvoet. Er gaat een hele nieuwe wereld voor haar 

open nu ze gewoon kan lopen. Ze worstelt met allemaal 

vragen, waarom had  haar moeder een hekel aan haar? 

Waarom vierden ze verjaardagen niet en mocht ze niet 

naar buiten? 

Bij Susan worden de verjaardagen wel gevierd en heeft ze 

zelfs een paard. Alles lijkt goed te komen, maar Ada kan 

het allemaal nog niet geloven en moet er nog vaak aan 

denken hoe het bij haar moeder was en wordt dan 

overvallen door angst. Zou Ada weer vertrouwen in zichzelf 

krijgen en geloven dat Susan wel van haar houdt? 

 

 Ze dachten dat ze in Kent in een klein huisje gingen wonen, maar het blijkt een groot huis te zijn. Lees 

bladzijde 33 ‘Het was al nacht…’ t/m bladzijde 35 ‘…moet er ruimte zijn voor iedereen.' 

Leesvraag: Komt er in jouw boek ook iets voor dat anders is als dat je in het begin gedacht had? 

 Lady Thornton heeft de operatie betaald, hun onderdak gegeven, Jamie geholpen en Ada zou haar 

dankbaar moeten zijn, maar dat is ze niet. Lees bladzijde 56 ‘Lady Thornton en Maggie zaten…’ t/m 

bladzijde 57 ‘…dat betekende niet dat ik het ook fijn moest vinden.’ 

Leesvraag: Gebeurt het in jouw boek ook dat je hoofdpersoon zicht anders voelt, dan dat hij/zij zich 

eigenlijk zou moeten voelen? 

 Als Ada boos wordt gaat ze naar buiten en rondjes rennen om af te koelen. Lees bladzijde 65 ‘Een pop. 

Er zat…’ t/m bladzijde 66 .’…ik voelde me een stukje beter.’ 

Leesvraag: Doet jouw hoofdpersoon ook iets speciaals als hij/zij boos wordt? 

 Door je intonatie hoor je vaak of iets spannend, verdrietig, vrolijk, etc. is.  

Lees bladzijde 176 ‘Op een vroege ochtend…’ t/m bladzijde 177  

’…dat naar de stallen leidde.’ 

Leesvraag: Probeer in je boek een stuk te vinden om voor te lezen.  

Lees het zo voor dat wij weten welke emotie hierbij hoort. 

 Lady Thornton zegt dat we allemaal onze sterke kanten hebben.  

Lees bladzijde 218 ‘De tijd van Ruths examens…’ t/m bladzijde 219  

‘…kennen we allebei meer dan dat.’ 

Leesvraag: Welke sterke kanten heeft jouw hoofdpersoon? 

 


