
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Johanna woont met haar vader in Mexico, maar ze willen terug 

naar Amerika. Haar vader moet echter in Mexico blijven om zijn 

werk af te maken en ze willen Johanna gebruiken als 

chantagemiddel. Haar vader weet daar gelukkig wel iets op en hij 

verstuurt haar als brief per post. 

'Johanna raakte het bordje op haar borst aan  haar vingers gleden 

over de postzegels. 'Je stuurt me op,' fluisterde ze. En toen iets 

harder: 

'Je stuurt me op als een doos, als een pakketje. Als een brief!' 

Zo begint de lange reis voor Johanna als brief, maar al gauw wordt 

duidelijk hoe saai zo'n reis in de postwagon is. Johanna mag 

daarom meelopen met de loopjongen. Wel krijgt ze een loopjas 

en -hoed op en ze noemt zichzelf Juan, zodat de anderen geen 

argwaan krijgen. 

Als de trein ook nog eens Pancho Villa en zijn mannen moet 

vervoeren, wordt het een spannende reis. Zal het Pancho Villa 

lukken om zijn eindbestemming te bereiken? Of zullen zijn 

tegenstanders hem onderweg tegenhouden? En zal Johanna haar 

eindbestemming veilig kunnen bereiken? 

 
 Sommige dingen worden uitgebreid omschreven in dit boek. Lees bladzijde 19 'Daniel grinnikte...' t/m 

'...over zijn bovenlijf.' voor. Helpt dit jou om het personage voor je te zien? 

Leesvraag: Worden personen, situaties of omgevingen in jouw boek ook uitgebreid omschreven? 

 Ieder maakt zijn eigen reis. Lees bladzijde 38 'Chico leidde Johanna...' t/m '...zijn eigen reis, toch?' voor. 

Leesvraag: Welke reis maken de personages in jouw boek? 

 Dit verhaal speelt zich af in een trein. Lees bladzijde 63 'De trein stond...' t/m bladzijde 64 '...Een deftige 

dame.' voor. 

Leesvraag: Welke vervoersmiddelen komen er voor in jouw boek? 

 Wat moet Johanna doen? Lees bladzijde 128 'Boven de deur...' t/m bladzijde  

132 '...de val laten lopen!' voor. Wie kan Johanna vertrouwen?  

Wat betekent dit boodschap? 

Leesvraag: Welke lastige situaties kom je tegen in jouw boek?  

 Ken je het spreekwoord 'van de regen in de drup' (bladzijde 202).  

Bespreek klassikaal wat dit zou betekenen? 

Betekenis: niet veel opschieten, van moeilijke omstandigheden in  

nog moeilijkere omstandigheden terecht komen (Bron: woorden.org) 

Leesvraag: Komen er spreekwoorden in jouw boek voor?  

Bespreek met de klas wat ze betekenen. 

  

https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=van%20de%20regen%20in%20de%20drup

