
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Andy en Terry, de schrijver en de illustrator van het boek zijn 

ook in dit boek weer de hoofdpersonen. Er zijn dertien 

waanzinnige verdiepingen toegevoegd aan hun enorme 

boomhut.  

Zo is er een onderbroekenmuseum, een fotoverpesthokje, een 

wachtkamer, een slaapfeestkamer, een minipaardjesverdieping, 

een eet-zoveel-je-wilt-ook-het-meubilair-verdieping, een 

boomhutbezoekerscentrum en nog veel meer.  

Terry, de illustrator wil dit keer het verhaal vertellen. Echter 

voldoet het verhaal niet aan alle strenge eisen van de 

verhaalpolitie. De verhaalpolitie wil ze oppakken. Zal het ze 

lukken uit handen te blijven van de verhaalpolitie? 

 Lees bladzijde 111 ‘Hierin! zegt Jill…' t/m bladzijde 113 '...over het hek!' voor. Andy en Terry zijn in het 

minipaardjesweiland. 

Leesvraag: Komen er dieren in jouw verhaal voor? Zo niet, welk dier zou een leuk extra personage zijn 

in jouw boek. 

 Op bladzijde 108 en 109 kom je allerlei uitroepen tegen, zoals 'Draaikont!', 'Hijg!' en 'Stuiter!'. Lees 

deze voor. 

Leesvraag: Welke uitroepen staan in jouw boek? 

 Tijdens dit deel van het boek rijmen de zinnen. Lees bladzijde 210 'We vliegen…' t/m bladzijde 221 

'...spat de mat!' voor.  

Leesvraag: Zitten er ook rijmende zinnen in jouw boek? Kan je zelf een rijmende zin bedenken die bij 

jouw boek past? 

 Terry, Andy en Jill worden veroordeeld tot 1 miljard jaar gevangenisstraf. Lees  

bladzijde 153 'Het zijn geen…' t/m bladzijde 155 '...OPGESLOTEN ZIJN!’ voor.  

Leesvraag: In welk tijdsbestek speelt jouw verhaal zich af? Een dag, week,  

jaar of wel 1 miljard jaar? 

 Lees bladzijde 230 ‘Mijn spatten!...' t/m bladzijde 232 '…dan dat.' voor.  

De spat met de hoed huilt zo hard, dat hij zichzelf weg spoelt. 

Leesvraag: Is er ook iemand verdrietig in jouw boek? Uit welke zin  

blijkt dat? 

 Lees bladzijde 77 'Terry’s stomme stippenverhaal…' t/m bladzijde 97  

'...allemaal gered.' voor. Dit is een apart verhaal binnen het boek. 

Leesvraag: Kan je een stuk van jouw boek als een apart verhaal  

voorlezen of mis je dan de samenhang waardoor het onbegrijpelijk wordt? 

 


