
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In de verhalenbundel Pech onderweg lees je verschillende sterke, grappige 

en spannende verhalen die één ding gemeen hebben: ze hebben met pech 

onderweg te maken. 

17 verschillende verhalen vormen samen de bundel Pech onderweg. Zo 

lees je over Ziggy en zijn Oom Gerrit die met een tijdmachine reizen. 

Zouden ze echt door de tijd reizen of zal dit de grootste onzin zijn? Ook 

lees je over Het spook op de rails. Dankzij dit spook wordt een groot 

ongeluk voorkomen. Bestaat dat spook wel echt? 

In De krokodillenfluisteraar vinden opa en oma steeds opnieuw 

krokodilleneieren in hun bed. Wie zou die daar toch plaatsen? En in Het 

verdwenen spookkarretje lees je over de enkele reis in een spookhuis. De 

volgende keer denk je wel 2x na voordat je in een spookhuis gaat. 

  De tijdmachine 

o Op bladzijde 17 kom je een advertentie uit de krant tegen. Wat betekenen de afkortingen? 

Schrijf zelf een advertentie met bestaande afkortingen. Weten anderen wat ze betekenen? 

o Lees het verhaal voor t/m bladzijde 21. Laat de kinderen daarna het verhaal afschrijven. Waar gaat de 

tijdreis heen? Komen ze nog terug? 

 De vliegende zwabber 

o Opa rijmt alles wat hij zegt. Lees bladzijde 39 'Ik was weer...' t/m '...gewoon expres.' voor. 

Leesvraag: Kun jij tijdens het voorlezen van een stukje tekst de citaten aanvullen met rijm? 

o Ontwerp zelf iets dat kan vliegen. Lees ter inspiratie bladzijde 40 'Floor! Je komt op...' t/m bladzijde 44 

'...week de beker.' voor. 

 Op bladzijde 6, 36, 68, 82, 109, 130, 155, 166, 171, 183, 190 en 235 vind je spreuken zoals 'Beter thuis met een 

saai boek, dan op de Noordpool zonder broek.'. Kunnen jullie ook van deze spreuken bedenken? En spreuken die 

over jullie leesboeken gaan? 

 Het spook op de rails 

o Ben jij bijgelovig? Lees bladzijde 69 'Oom Cor is...' t/m bladzijde 70 '...tijdens het hakken.' voor. 

Leesvraag: Welk bijgeloof kom je in jouw boek tegen? 

 Nummer 13 

o Tel jij wel eens terwijl je bezig bent? Lees bladzijde 95 'Nummer 13...'  

t/m bladzijde 96 '...niemand kwaad mee.' voor.  

Leesvraag: Welke dingen kun je in jouw boek tellen? Maak er een  

mooi lijstje van. 

 De reuzeninktvis 

o Heb je wel eens gehoord van de VVVVVVZ? Lees bladzijde 191  

'De reuzeninktvis...' t/m '...is het begonnen, Gup.' voor.  

Leesvraag: Kun jij ook zo'n clubnaam verzinnen die goed bij  

jouw boek past? Probeer zoveel mogelijk dezelfde letters achter  

elkaar te gebruiken. 

 


