
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Murph moet vaak verhuizen. Steeds weer opnieuw. Ook deze keer... En 

het ergste van alles? Alle scholen in de regio zitten vol. Dus als de 

vakantie afloopt kan hij nergens terecht. Nu zal je denken dat dat toch 

hartstikke fijn is? Maar als je helemaal nieuw bent en niemand kent, 

dan is er niks saaier dan niet naar school kunnen. Murphs moeder doet 

er dan ook alles aan om hem op een school aan te kunnen melden. 

Op een dag horen ze een kind vertellen hoe het op school was. Murphs 

moeder grijpt Murph bij zijn arm en gaat op onderzoek uit. Als ze daar 

ook horen dat de school vol zit, begint ze met smeken. 

'Deze jongen heeft zoveel in zijn mars!' riep Murhps moeder hem 

achterna. 'Hij wil zo graag. Ik weet zeker dat hij voor u zou willen 

vliegen!' 

De man hield zijn pas in en draaide zich om 

'Zei u nu vliegen?' vroeg hij op gedempte toon. 

'Ja, vliegen. Ik denk echt dat hij dat kan, op de juiste school en met de 

juiste hulp,' zei ze een stuk minder overtuigend. 

 

• Lees bladzijde 7 'Het nieuwe huis...' t/m bladzijde 12 '...hier vast... Super.' voor.  

uper is onbedoeld een perfect woord voor dit boek. 

Leesvraag: Welk woord past bij jouw eerste hoofdstuk? 

• Lees bladzijde 26 'Maar naarmate het...' t/m bladzijde 27 '...probeert af te  

schudden.' voor. Welk woord zou jij hiervoor bedenken? 

Lees daarna verder t/m '...aan het droogflappen.' 

Leesvraag: Is er een situatie uit jouw boek waarbij wij een woord kunnen  

bedenken? Lees het stukje voor. 

• Gave. Lees bladzijde 31 '4 GP Aan het begin...' t/m bladzijde 41 

 '...televisietoestel in de hoek.' voor. Ze denken dat Murph kan vliegen en  

dat dat zijn gave is... 

Leesvraag: Wat is de gave van jouw hoofdpersoon? 

 

Hier begint de meest bizarre gebeurtenis uit Murphs leven. Al gauw blijkt namelijk dat hij aangenomen is op 

geen gewone school... Nee, hij is aangenomen op een school voor kinderen met Gaven. Maar Murph is hartstikke 

normaal? Hoe moet dit nu verder? De directeur van De School kan natuurlijk niet toegeven dat ze een normaal 

kind aangenomen hebben, daarom mag Murph blijven. Maar wat doe je als normaal kind nou op een school voor 

kinderen met Gaven? 

Ondertussen smeedt slechterik Nektar inmiddels grootste plannen. Professor Lamb probeerde van DNA van 

insecten een nieuw robotbrein te creëren. Uit wanhoop had hij zichzelf aangesloten op de machine. Hierdoor is er 

iets ongelofelijk fout gegaan: Lamb is half mens, half wesp geworden en noemt zichzelf Nektar. Hij heeft zichzelf 

opgesloten in zijn kantoor en beraamd samen met Knox een plan om de wereld over te nemen. Hoe ze dat gaan 

doen en of het ze lukt? Daarvoor moet je het boek zelf lezen! 

 


