
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Kasper is 9 jaar en verandert op de vreemdste momenten 

in een dier. Zijn moeder gelooft hem niet en zijn ouders 

hebben andere dingen aan hun hoofd zoals zijn zieke broer 

Nick (SuperMove) die in het ziekenhuis ligt. 

Gelukkig geloven zijn vrienden (Samir, Hogan en Flora) 

hem wel. Zij verzinnen de vreemdste dingen die Kasper 

moet doen om erachter te zien te komen wanneer hij in 

een dier verandert. 

Zou dit op tijd lukken? Want veel tijd hebben ze niet meer, 

hij moet bijna op het toneel staan bij de schoolmuscial. En 

dan wil je toch echt niet in een dier veranderen. 

 

 Alleen al bij de gedachte dat hij zijn ouders teleurgesteld heeft, krijgt hij tranen in zijn ogen. 

Lees bladzijde 80 ‘’Kasper Verhoeven, wat…’ t/m bladzijde 82 ‘…zijn wangen begonnen te 

stromen.’ voor. 

Leesvraag: Stelt jouw hoofdpersoon ook wel eens iemand teleur? Hoe voelt jouw 

hoofdpersoon zich dan? 

 De vrienden van Kasper geloven hem eigenlijk ook niet en Kasper loopt bij zijn vrienden weg. 

Lees bladzijde 87 ‘’Nou, dat is echt te gek…’ t/m bladzijde 89 ‘…die dag te gaan huilen.’ voor. 

Leesvraag: Voelt jouw hoofdpersoon zich ook wel eens eenzaam? Wat doet jouw 

hoofdpersoon dan en hoe voelt hij zich dan? 

 De vrienden bedenken een plan waarbij Kasper iets moet doen waar hij 

 heel bang voor is. Lees bladzijde 114 ‘Kasper kreeg een raar… t/m  

bladzijde 117 ‘…Je bent een held!’’ voor. 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek ook iets waar de  

hoofdpersoon bang voor is, maar toch doet? 

 Flora stelt voor dat Kasper ontspanningsoefeningen moet doen  

als hij voelt dat hij in een dier verandert. Lees bladzijde 218  

‘’Het komt door stress…’ t/m bladzijde 220  

‘…dus ook veruit het beste.’ voor. 

Leesvraag: Wat doen ze in jouw boek als ze zich  

moeten ontspannen? 

 


