
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Collin vindt Kim een heel leuk meisje, maar zij ziet hem niet 

staan. Zij is met haar vriendinnen wel uitgenodigd bij het 

feest van Willem (vijand van Collin). Wat moet Collin doen, 

zodat de meiden hem wel zien staan? 

Wanneer hij van Kim en haar vriendinnen hoort, dat zij 

onder andere Miss Cherry-Sunglasses volgen op YouTube 

en veel van haar ideeën opvolgen krijgt Collin een geniaal 

idee. Hij gaat zijn eigen YouTube kanaal openen en dan 

zullen ze hem ook zien staan! Maar hij heeft nul volgers, 

hoe moet dat nu? Hoe krijgt hij wel volgers? En zou Kim 

hem dan wel zien staan en zijn vriendin worden? 

 

 Aan het begin van het boek vertelt Collin wie zijn familie is en wie zijn vrienden en vijanden 

zijn. Lees bladzijde 8 ‘Familie: Vader… t/m bladzijde 9 ‘…Moet ik wat aan doen.’ En op bladzijde 

10 het stukje 'vijanden'. 

Leesvraag: Worden in jouw boek ook familie, vrienden en vijanden voorgesteld? En als je 

meer over familie, vrienden en vijanden te weten komt waar is dat dan in het boek? 

 Collin valt ‘flauw’ om in ieder geval niet als laatste gekozen te worden met gym, dit lukt niet 

helemaal en nu moet hij een smoesje bedenken waarom hij op daar op de grond ligt. Lees 

bladzijde 30 'Bam! Ik lig op mijn…’ t/m bladzijde 33 ‘…je doet het helemaal goed.’ 

Leesvraag: Moet er in jouw boek ook iemand een smoesje bedenken? 

 Bij masker denkt Collin aan bijvoorbeeld een dierenmasker die hij op zijn gezicht zet zodat 

niemand hem herkent. De meiden in de klas verstaan alleen iets heel  

anders onder een masker. Lees bladzijde 159 ‘Sanne kijkt Jo-Jo  

vragend…’ t/m bladzijde 161 ‘…of mijn huid dit kan verdragen.’ 

Leesvraag: Komt het in jouw boek ook voor dat een woord  

meerdere betekenissen heeft? 

 Kim weet nooit precies wat Collin vindt, omdat hij altijd van  

die stoere praatjes heeft. Lees bladzijde 169 ‘…’Kwarkmonster.’  

Er klinken…’ t/m bladzijde 171 ‘…vrienden kunnen worden?’ 

Leesvraag: Doet in jouw boek iemand zich ook anders voor  

dan hij/zij eigenlijk is? 

 


