
 MINI LEESLES 

LESKAART 
‘Eekhoorn vond het SUPERFIJN om overal de snelste te zijn.’ 

Zij had al 8 keer de Gouden Eikel-jacht gewonnen en haar hele huis hing 

vol met trofeeën. Dit jaar is er echter een nieuwe regel bedacht. 

 

‘Wie morgen mee wil doen aan de Gouden Eikel-jacht, moet als groepje 

komen.’ 

 

Haar vrienden Bever, Konijn en Schildpad willen graag met haar 

meedoen. Eekhoorn twijfelt over de snelheid van haar vrienden, maar 

samen trainen zou kunnen helpen. Ze gaan aan de slag. Wil je weten of 

de vrienden de Gouden Eikeljacht gaan winnen, lees dan snel dit boek. 

 
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 zie je op de kaft? 

* Waar zijn de dieren? 

* Wat heeft de eekhoorn vast? 

* Waarom zou de boom rode bladeren hebben? 

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 Eekhoorn heeft de Gouden Eikel vast. 

* Hij staat boven in de boom. 

* Konijn en vogel zitten ook in de boom. 

Tijdens het lezen: 

*‘Of was dat toch geen goed idee?’ Voorspel nadat je deze zin hebt voorgelezen samen met de kinderen wat er zal 

gaan gebeuren. 

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: 

* Wat zou er gebeurt zijn als eekhoorn niet terug was gerend? 

* Wat zou er gebeuren als de vrienden de Gouden Eikel-jacht hadden  

gewonnen? 

* Kunnen jullie iets uitvinden/bedenken waardoor de vrienden de wedstrijd  

zouden kunnen winnen volgend jaar? 


