
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In hoe werkt een vliegveld kun je leren over 

vliegvelden toen en nu, over alles wat je op en om het 

vliegveld kunt vinden en over het vliegtuig zelf. Er zijn 

bladzijdes en flapjes die je open kunt klappen, zodat je 

echt in het boek op ontdekking kunt gaan hoe alles 

werkt.  

Weet jij wat er allemaal gebeurt in de 

onderhoudshangar? Welke mensen er in de 

verkeerstoren werken en welke bijzondere vliegvelden 

er allemaal op de wereld zijn? Je leest het antwoord op 

deze vragen en nog een heleboel meer. 

  Vogels zijn een groot probleem bij vliegvelden. Ook andere dieren kunnen plotseling overlast 

veroorzaken. Lees in het hoofdstuk ‘Rond het vliegveld‘ de kopjes ‘Vogelaanvaringen‘ en 

‘Diereninvasie!’ voor. Ken jij meer verhalen over dieren die voor problemen zorgen op het 

vliegveld? 

Leesvraag: Zijn er in jouw boek dieren die voor overlast zorgen? 

 De bagagerobot print de bagagelabels uit en brengt de koffers naar het bagageruim van het 

vliegtuig. Zo hoeven mensen niet zelf hun koffer mee te nemen naar de balie voor het 

inchecken. Lees in het hoofdstuk ‘Rond het vliegveld‘ het kopje ‘De slimme bagagerobot.‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek ook robots om mensen te helpen? 

 Bij de douane worden vaak bijzondere dingen ontdekt die mensen proberen het land in te 

smokkelen, zoals levende vogelspinnen of babytijgers. Lees in het hoofdstuk ‘Naar het 

vliegveld‘ het kopje ‘Aankomst.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets stiekem probeert mee te nemen? 

 Straalvliegtuigen laten lange strepen achter in de lucht. Lees in het  

hoofdstuk ‘De verkeerstoren‘ het kopje ‘Vliegtuigsporen.‘ voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iets of iemand die sporen  

achterlaat?  

 Er wordt een voorspelling gedaan hoe het vliegveld in de  

toekomst er wel eens uit zou kunnen gaan zien. Lees het  

hoofdstuk ‘Vliegveld van de toekomst‘ voor.  

Leesvraag: Zijn er in jouw boek dingen die zich afspelen  

in de toekomst? 

 


