
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Sem wandelt door het park en vindt een rare buis, het lijkt wel een 

raket. Hij neemt hem mee naar huis om hem thuis op zijn werkbank te 

bestuderen. POST 342 staat erop. Sem besluit terug te gaan naar het 

park om verder onderzoek te doen. Wat zal hij daar vinden? 

In het park vindt Sem het mannetje van Plar, genaamd Jax. Hij moest 

post bezorgen, maar is neergestort. Zal het de twee lukken om Jax 

weer terug de ruimte in te sturen? Hoe zorgen ze ervoor dat die 

vervelende en nieuwsgierige buurjongen Jax en de raket niet ontdekt? 

 

 Dennis is een gemene jongen volgens Sem. Lees bladzijde 9 'Toen Sem...' t/m bladzijde 12 '...Hij liep weg.' voor. 

Zijn jullie het met Sem eens? Leesvraag: Wat vindt jouw hoofdpersoon van andere personages in het boek? 

 Op bladzijde 20 lees je enkele adressen van Planeet Plar. Lijken deze adressen op jouw adres? 

Leesvraag: Welke adressen komen er voor in jouw boek? Of bedenk zelf een passend adres voor de personages 

in jouw boek. 

 Wat zou een eerlijke ruil zijn? Lees bladzijde 52 'Die raket is...' t/m bladzijde 57 '...met hem gaan?' voor.  

Leesvraag: Is er iets in jouw boek wat jij kunt ruilen voor de raket? Of zouden er dingen in jouw boek met elkaar 

geruild kunnen worden om het verhaal beter te maken? 

Door Marije 

 Lees bladzijde 9 'Toen Sem van...' t/m 14 '...POST 342.' voor. Op bladzijde 9 vindt Sem de raket. 

Leesvraag: Is er iemand in jouw boek, die ook iets heeft gevonden? Zo ja, wat? 

 Lees bladzijde 9 'Toen Sem van...' t/m bladzijde 10 '...thee is gezet.' voor. Op bladzijde 10 wordt een vergelijking 

gemaakt: er komt een warme gloed van de raket af, net als bij de waterkoker nadat er thee gezet is. 

Leesvraag: Wie kan in zijn boek ook zo'n vergelijking vinden? 

 Lees bladzijde 11 'Sem besloot de...' t/m bladzijde 14 '...POST 342.' voor. Op bladzijde 12 wordt Dennis 

beschreven. 

Leesvraag: Wie kent er in zijn/haar leven (of boek) ook iemand die is zoals Dennis? 

 Lees bladzijde 25 'Na het eten...' t/m bladzijde 30 '...snel naar huis.' voor. 

Op bladzijde 28 staan bijzondere woorden: geknijperd, aarde jongen, sterrenman. 

Leesvraag: Wie is er in zijn boek ook niet bestaande Nederlandse woorden  

tegengekomen? Of wie kent nóg een boek waarin dit voorkomt? 

 Lees bladzijde 33 'Ik ben Sem...' t/m bladzijde 35 '...trots op zichzelf.' voor. 

Op bladzijde 34 noemt Jax zijn leeftijd.  

Leesvraag: Hoe oud is jouw hoofdpersoon? 

 Lees bladzijde 36 'Jax liep weer...' t/m bladzijde 38 '...bleef doodstil liggen.' voor. 

Op bladzijde 37 zegt Jax dat hij de Raket Redders nodig heeft. 

Leesvraag: Hoe herken je onze hulpdiensten? Hoe denk je dat de  

Raket Redders er uit zien? 

 


