
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Boer Boris heeft hard gewerkt op de boerderij en wil de 

etenswaren graag naar de markt brengen.  

Hij gebruikt hiervoor steeds een ander vervoersmiddel, 

maar helaas komt hij steeds een verkeersbord tegen die 

hem zegt dat niet verder mag reizen.  

Zal het boer Boris lukken om op de markt te komen? 

 

Voor het voorlezen: 

Bekijk met de leerlingen de kaft en zorg dat de onderstaande informatie bekend is voor je start met voorlezen. Je 

kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

* Wat is boer Boris aan het doen? 

* Wat heeft boer Boris allemaal op zijn boot? 

* De titel is Boer Boris gaat naar de markt, wat zal hij daar gaan doen? 

Bij LIST bij kleuters vertelt de leerkracht kort de strekking van het verhaal. Je wilt dat kleuters de juiste informatie tot 

zich nemen, waardoor het verhaalbegrip zo groot mogelijk wordt. 

* Boer Boris heeft hard gewerkt op de boerderij en wil zijn spullen verkopen op de markt. 

* Iedere keer komt hij een bord tegen dat zegt dat hij er niet in mag met zijn vervoersmiddel. 

* Boer Boris wil graag naar de markt dus hij probeert het iedere keer opnieuw. 

Tijdens het lezen: 

* Op de plaat in het midden van het boek zijn veel vervoersmiddelen te zien. Welke vervoersmiddelen heeft boer 

Boris al gebruikt? Welke vervoersmiddelen van de tekening zou hij nog kunnen gebruiken? 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek je bij LIST voor kleuter het verhaal zo min 

mogelijk. Bij een volgende keer voorlezen is het wel mogelijk om dieper na te denken over een fragment van het 

verhaal. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Welke vervoersmiddelen heeft boer Boris allemaal gebruikt? 

* Hoe is boer Boris toch op de markt gekomen? 

* Welke vervoersmiddelen heeft boer Boris niet gebruikt? 

* Ben jij weleens op de markt geweest? Wat heb je daar gedaan? 

* Wat is er op de tekening (op de laatste pagina) allemaal te koop op de markt? 

* Met welke vervoersmiddelen uit het boek ben jij weleens geweest? 

* Met welk vervoersmiddel zou jij graag een keer reizen? 

 


