
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Woeste Willem is een zeerover met pensioen. Hij leeft niet meer op een boot 

maar in huis dat hij zelf gebouwd heeft. Hij is het liefst alleen en jaagt iedereen 

weg. 

'Hij zwaait met zijn armen en brult: 'Hoepel op, landrotten!'' 

Op een dag treft hij een jongen op zijn dak. Frank zijn vlieger is bij de 

schoorsteen terecht gekomen. Woeste Willem helpt de jongen en de jongen 

roept 'tot ziens'. Vanaf dat moment komt Frank allerlei cadeautjes brengen. 

Woeste Willem is het liefste alleen, hoe zal hij hierop reageren? 

Woeste Willem besluit een vlieger voor Frank te maken. Frank merkt op dat de 

vlieger geen staart heeft. Samen gaan ze op zoek in de zeeroverskist en dat 

brengt herinneringen boven. Zal het de twee lukken om de vlieger af te maken? 

En hoe komt het dat Woeste Willem steeds minder blij gaat kijken? 

 

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. 

* Hoe zien zeerovers eruit? 

* Wie is woeste Willem? Hoe zie je dat? 

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. 

* Woeste Willem is een zeerover met pensioen. Hij is het liefst alleen een jaagt alle landrotten weg. Op een dag 

staat Frank op zijn dak. Frank blijft terug komen met cadeautjes. Woeste Willem maakt ook een cadeau voor Frank, 

een vlieger. Alleen de staart ontbreekt. Die zoeken ze samen in de zeeroverskist waarbij Woeste Willem alle 

verhalen verteld. Daarna bouwen ze samen een vlot, maar Woeste Willem wordt daar niet gelukkig van. Hij kan niet 

zwemmen. Gelukkig heeft Frank daar wel een oplossing voor. 

Tijdens het lezen: 

* Hoe ziet het huis van een zeerover eruit? 

* Hoe zou het komen dat Woeste Willem niet van gezelschap houdt? 

* Hoe is Frank op het dak gekomen? En hoe komt Frank van het dak af? 

* Wat zijn die zelfgemaakte dingen? En wie zal ze voor de deur neerleggen? 

* Wat maakt Woeste Willem? 

* Wat hoort er allemaal in een zeeroverskist? 

* Hoe komt het dat Woeste Willem niet blij kijkt? 

* Waarmee zou Frank kunnen helpen? 

Na het lezen. Maak een keuze uit onderstaande vragen: 

* Hoe bouw je een vlot? 

* Wat is het verschil tussen een zeerover en een landrot? 

* Waardoor vond Woeste Willem het niet meer erg als Frank langs komt? 
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