
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Doortje komt in een tornado terecht die haar samen met haar 

hondje Toto met huis en al optilt. Als ze uren later weer landen, 

dan is Doortje niet meer in Kansas. Haar huisje is op een heks 

geland in Het land van Oz. Hoe komt Doortje weer thuis? 

Met wat hulp van de heks van het Noorden besluit Doortje op 

weg te gaan naar de grote tovenaar van Oz in de Stad van 

Smaragd. Zal hij haar terug naar Kansas kunnen helpen? 

Onderweg ontmoet Doortje vele personen. Zo wordt ze 

vergezeld door de vogelverschrikker die hersenen wil, de 

boswachter die een hart wil en de leeuw die moed wil. Zal het de 

vrienden lukken om te krijgen wat ze willen? 

De weg terug naar Kansas is niet zonder obstakels. Hoe komt ze 

in de Stad van Smaragd? Zal de tovenaar de vrienden wel willen 

helpen? Hoe kan Doortje ontsnappen uit de greep van de heks? 

 

 Wil je het boek introduceren? Lees dan bladzijde 7 'Er komt een storm...' t/m bladzijde 11 '...dan een 

ganzenveer.' voor. 

 Lees bladzijde 34 'Toen hun schaduwen...' t/m bladzijde 39 '...bang voor ben.' De vogelverschrikker wil 

dolgraag hersenen en is alleen bang voor vuur.  

Leesvraag: Probeer tijdens het lezen een van deze 2 dingen van je hoofdpersoon te ontdekken of 

erbij te bedenken. Wat wil jouw hoofdpersoon dolgraag of waar is jouw hoofdpersoon bang voor? 

 Elk personage heeft iets wat hij/zij graag zou willen. Lees bladzijde 61 'Er leek geen...' t/m bladzijde 68 

'...druk over te maken.' voor. 

Leesvraag: Wat wil jouw personage echt heel graag? 

 Laat de illustratie op bladzijde 88 zien. Wat denken de kinderen dat hier te  

zien is? Lees vervolgens bladzijde 84 ' Ze zetten er flink...' t/m bladzijde 91 

'...zijn eindeloze slaap.' voor. Bespreek daarna of de illustratie goed bij  

het verhaal past. 

Leesvraag: Laat ons een illustratie zien, wat zou er hier gebeuren?  

Lees daarna een stukje voor waaruit blijkt wat er echt gebeurt. 

 Groen past perfect bij dit boek. Lees bladzijde 108 ''De Stad van  

Smaragd,'...' t/m bladzijde 113 '...schuimend bier.' voor.  

Leesvraag: Welke kleur past bij jouw boek? 

 


