
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Boreas ouders doen geheimzinnig. Wat zou er toch zijn? Op een 

dag gaan ze met hem om de tafel zitten. Hij weet het al, ze gaan 

vast scheiden. Niets blijkt minder waar. Zijn ouders willen samen 

met hem de wereld rond zeilen. 

Boreas weet niet wat hij ervan moet denken. Waarom hebben ze 

dit niet met hem overlegd? Heeft hij nog wat te zeggen? Maar zijn 

ouders hebben alles al geregeld. Na afscheid genomen te hebben 

van zijn vrienden vertrekken ze op hun zeilboot onderweg naar hun 

eerste bestemming. 

Tijdens het eerste stuk, van Amsterdam naar Calais, vindt Boreas er 

nog niks aan. Daarover schrijft hij in zijn logboek. 

'Ken je dat gevoel? Dat er niks gebeurt in je leven?  

Dat de ene dag precies hetzelfde is als de andere?  

Dat is hier aan boord precies zo.' 

Vanaf Calais wordt de reis een stuk interessanter en als in de 

zomervakantie zijn beste vriendin ook nog eens mee zeilt, dan 

begint hij het zelfs leuk te vinden. Wat zal Boreas doen als hij de 

keuze krijgt om met Merel terug mee naar Amsterdam te gaan? 

 
 Wil je het verhaal alleen introduceren? Lees dan t/m bladzijde 10 '...die Ouders van mij.' voor. 

 Op bladzijde 11 en 12 lees je over het afscheidslied dat ze voor Boreas bedacht hebben. 

Leesvraag: Kun jij een afscheidslied bedenken voor jouw hoofdpersoon? Zorg dat je informatie uit het 

boek hierin verwerkt. 

 In het boek komt je zeiljargon tegen. Taal die echt bij een zeilboot en het zeilen hoort. Lees bladzijde 

89 'Druppels zeewater...' t/m bladzijde 90 '...aan de mast.' voor. 

Leesvraag: Komt er in jouw boek taal voor die specifiek bij een vervoersmiddel  

hoort? Vertel hierover. 

 Maak jij wel eens domme fouten? Lopen die dan goed of fout af?  

In het boek wordt een domme fout gemaakt die gelukkig goed afloopt.  

Lees bladzijde 152 'Even opdrogen...' t/m bladzijde 155  

'...Virgo was geweest.' voor. 

Leesvraag: Worden er in jouw boek domme fouten gemaakt? 

 


