
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Een jongetje heeft alleen een oma, maar zou ook wel graag een 

opa willen. Gelukkig woont zijn oma in een groot huis, waar een 

heleboel opa’s en oma’s wonen. Hij besluit opa’s te gaan sparen en 

heeft al een heleboel verschillende opa’s in zijn verzameling. Wat 

voor opa’s dank jij dat hij allemaal al heeft? 

 

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  

* Op de voorkant staan een heleboel opa’s, wat voor opa’s zie je allemaal? 

* De titel is ‘Ik verzamel opa’s’ Hoe zou je opa’s kunnen verzamelen? 

* Op de achterkant zijn een heleboel lege stoelen te zien. Wat zullen de opa’s aan het doen zijn? 

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.   

* Een jongetje heeft een oma, maar zou ook graag een opa willen. 

* In het huis waar zijn oma woont, wonen nog meer opa’s en oma’s. 

* Het jongetje gaat opa’s sparen en vertelt iets over alle opa’s in zijn verzameling 

Tijdens het lezen: 

* De oma van het jongetje is zijn naam vergeten. Wie vergeet er ook weleens iets? 

* Opa Leopold kweekt groenten. Heb jij weleens groenten gegeten? Wie kweekt jouw groente? 

* Opa Abdel is naar een ver land geweest waar veel zand is. Wie is er ook weleens in een ver land 

geweest? 

Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen wordt, onderbreek  

je bij LIST voor kleuters 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: 

* Er zitten een heleboel opa’s in de verzameling. Welke opa lijkt  

jou het leukst? Waarom? 

* Heb jij opa’s en oma’s? Is er iets wat zij heel goed kunnen? 


