
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Stel je voor, je bent 9 jaar en je wilt heel graag een nieuwe 

fiets. Het probleem is alleen dat je niet genoeg geld hebt! 

Wat ga je dan doen? Juist, op zoek naar een bijbaantje! In 

dit boek gaat Nina op zoek naar een bijbaantje en ze denkt 

het perfecte baantje als winkelhulp gevonden te hebben. 

Al gauw blijkt het toch wel een beetje vreemd te zijn want 

ze ontmoet Pieter, een winkelgeest én Okkie Topus, een 

inktvis op rolschaatsen! Als dan blijkt dat de winkeleigenaar 

niet kan stoppen met lachen, moet Nina hier een oplossing 

voor gaan vinden. 

 

 De hoofdpersoon, Nina, heeft een probleem. Ze heeft niet voldoende geld in haar 

portemonnee om een nieuwe fiets te kopen. Lees bladzijde 8 'Nina heeft een...' t/m bladzijde 

9 '...werken? Echt niet!!' voor. 

Leesvraag: Heeft iemand in jouw boek ook een probleem? Wat is het probleem en gaat hij/zij 

op zoek naar de oplossing? 

 De schrijver heeft er in dit boek voor gekozen om sommige woorden met hoofdletters of 

bijzondere lettertypes te schrijven. Lees bladzijde 37 'Nina klimt de...' t/m bladzijde 

39 '...NOOIT meer terug' voor. 

Leesvraag: Heeft de schrijver van jouw boek ook andere lettertypes gebruikt? En wat voor 

soort woorden hebben dan een ander lettertype? 

 De landinktvis Okkie heeft aan al zijn tentakels rolschaatsen. Dit ziet er heel  

grappig uit en de schrijver heeft zijn fantasie goed gebruikt. Dat zou  

natuurlijk nooit in het echt kunnen gebeuren. Lees bladzijde 37  

'Nina klimt de...' t/m bladzijde 39 '...NOOIT meer terug' voor. 

Leesvraag: Heeft de schrijver van jouw boek ook zijn fantasie  

goed gebruikt? Gebeurt er iets in jouw boek dat nooit in het  

echt zou kunnen gebeuren? 

 Nina krijgt eindelijk meneer Spoek te spreken. Ze krijgt het  

bijbaantje! Lees bladzijde 56 'Wat een gebulder...' t/m bladzijde  

59 '...een nieuwe fiets' voor. 

Leesvraag: Welke baantjes kom je tegen in jouw boek? 

 


