
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Tess en Raf zouden gewoon bij elkaar logeren, omdat het 

vakantie is. Maar dan wordt de moeder van Raf gebeld dat 

er iets is met opa. Ze stappen met z’n allen snel in de auto 

om naar oma te gaan. Wat is er nu eigenlijk precies gebeurt 

met opa? En komt het weer goed met opa? 

Van hun meester hebben ze de opdracht gekregen om elke 

dag iets nieuws te doen. Tess en Raf hebben daar een lijstje 

van gemaakt. Zou het hun lukken om alles te doen wat op 

het lijstje staat nu ze niet gewoon bij Raf thuis zijn? 

 

 Tess en Raf krijgen de opdracht om iets te doen wat ze nog nooit gedaan hebben. Lees 

hoofdstuk 1 bladzijde 9 ‘1. Het noodgeval…’ t/m bladzijde 13 ‘…onderweg over het noodgeval.’ 

voor. 

Leesvraag: Doen ze in jouw boek ook dingen die ze nog nooit gedaan hebben? 

 In het boek komen veel dialogen voor. Lees hoofdstuk 3 bladzijde 19 ‘3. Twee spekkies…’ t/m 

bladzijde 23 ‘…opa’s klompen in de sloot.’’ voor. 

Leesvraag: Hoe is dat in jouw boek, hoe wordt dat verteld? 

 Opa vindt het stoer om op een quad te rijden en Raf zegt stoer dat hij de halster wel bij Bella 

om durft te doen en durft te borstelen. Lees bladzijde 21 ‘Tess klimt op een hek om de…’ t/m 

bladzijde 22 ‘…dan volgen ze een klein paadje langs de sloot.’ voor. 

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek ook iets wat je stoer vindt? 

 Oma gaat als ze rust wil naar haar meditatiehuisje. Lees hoofdstuk 8  

bladzijde 43 ‘8. Het hutje in de tuin…’ t/m bladzijde 46 ‘…heeft het  

hele verhaal verteld.’ voor. 

Leesvraag: Wat doen ze in jouw boek als ze rust willen hebben?  

Wat doe jijzelf als je rust wilt hebben? 

 Raf gebruikt het spreekwoord met huid en haar opeten. Lees  

bladzijde 82 ‘Tess gaat op het hek zitten…’ t/m bladzijde 83  

‘…op het gras naast Bella’s landje.’ voor. 

Leesvraag: Worden er in jouw boek ook spreekwoorden gebruikt? 

 


