
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Bever wil op avontuur om meer van de wereld te zien. Hij stapt op 

een boomstam en peddelt de rivier af. De stroming brengt hem 

steeds verder van huis. Hoe kan hij nu weer terug naar huis? 

Gelukkig komt hij Akita de Hond tegen die in een luchtballon de hele 

wereld rond reist. Akita wil hem helpen zoeken naar zijn huis. Bever 

stapt in de luchtballon. Onderweg komen ze de huizen van allerlei 

dieren tegen. Zal Bever zijn eigen huis weer terug vinden? 

 

Voor het voorlezen: 

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

kan dit doen door vragen te stellen over de kaft. 

* Welke dieren staan er op de kaft? 

* Waar wonen ze? 

* Over welke bever zou het boek gaan? Hoe zie je dat? 

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. 

* De dieren op de kaft zijn Bevers. 

* Bevers wonen in een burcht in het water, gemaakt van takken. 

* Een rivier stroomt. 

* Als je in een luchtballon zit, kan je de wereld goed bekijken. 

* Bever zit op de burcht met een rugzak op. Hij wil op reis. 

Tijdens het lezen: 

* Na elke vraag van Akita met de strekking: ’Bever, is dit jouw huis?’ kan je de 

kinderen antwoord laten geven en daarmee laten voorspellen wat Bever zal  

zeggen. Dit kan met alleen nee of ja, maar je kan ze ook laten beredeneren  

waarom ze nee of ja zeggen. 

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. 

Na het lezen: 

Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Wat doet Bever om zijn huis terug te vinden? 

* Wat is het verschil tussen het huis van Bever en het huis van bijvoorbeeld de wevervogel? Je kan hier ook een 

ander dier voor kiezen. 

* Waarom gaan mensen en dieren op reis? 

* Wat kan je doen als je verdwaald bent? 

* Hoe voel je je als je verdwaald bent en waarom? 

 Ben jij ook weleens de weg kwijt geweest? 


