
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Morrigan Crow is een van de vervloekte kinderen. Binnenkort wordt zij 

opgehaald en zal haar leven eindigen. Of toch niet? 

'Morrigan,' zei Jupiter, en zijn toon was heel anders dan daarnet tegen 

haar vader. 'Wil je graag léven?' Morrigan kromp ineen. Wat was dat 

nou voor vraag? 'Wat ik wil doet er niet toe.' 'Jawel,' zei hij stellig. 'Het 

doet er heel, heel veel toe. Op dit moment is dat het enige wat telt.' 

Jupiter neemt Morrigan mee het huis uit. Lukt het de twee om te 

ontsnappen aan de Meute van Rook en Schaduw? 

Eenmaal aangekomen in Nevermoor is Morrigan veilig voor de Meute 

van Rook en Schaduw, maar dan begint het avontuur eigenlijk pas 

echt. Jupiter is de begunstigde van Morrigan, wat betekent dat hij 

haar helpt klaarstomen voor verschillende proeven waarna ze erachter 

zullen komen of Morrigan aangenomen wordt bij het 

Wondergenootschap. Zal het Morrigan lukken zich aan te passen aan 

deze andere wereld? Kan ze de proeven doorstaan? En wat is er met 

die geheimzinnige Wondersmid aan de hand? 

 

 Vervoersmiddelen. Lees bladzijde 62 'De Meute van...' t/m bladzijde 69 '...was stil geworden.' voor. 

Leesvraag: Welke vervoersmiddelen komen er in jouw boek voor? Kennen wij deze ook in ons leven? 

 Kleding. Lees bladzijde 131 'Kandidaten mochten er...' t/m bladzijde 132 '...voor hen allebei.' voor. 

Leesvraag: Hoe ziet de kleding in jouw boek eruit? 

 Slaap jij wel eens in een hotel? Hoe ziet zo'n kamer er dan uit? Lees bladzijde 96 'Morrigan...' t/m bladzijde 

102 '...naar de zangeres staarden.' voor. 

Leesvraag: Als jouw boek zich in een hotel af zou spelen, hoe zouden de hotelkamers eruit zien? Teken 

eventueel het hotel zelf. 

Ook Anette Deter-Arts heeft Nevermoor 1 gelezen voor de Leeschallenge met  

Kinderboekenjuf. Zij bedacht de volgende mini leesles: 

 Het hoofdstuk eindigt met een spannende situatie, zo’n spannend einde  

van een hoofdstuk heet een cliffhanger. Lees bladzijde 211 ''Jij hoeft niks  

te doen...' t/m 215 '...kregen: 'Fen! Neushoorn!''voor. 

Waarom zou de schrijver dat doen? Waar kom je nog meer cliffhangers  

tegen, buiten boeken? 

Leesvraag: Let tijdens het lezen in jouw boek op of ook een cliffhanger  

tegen komt. Na de leesles kijken we hoeveel cliffhangers we  

hebben gevonden. 
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