
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In tien hoofdstukken wordt in Buiten is het oorlog het leven van 

Anne Frank verteld. Elk hoofdstuk begint met een kort stuk 

waarin de feiten uit de geschiedenis toegelicht worden. 

Vervolgens is het hoofdstuk in verhalende vorm geschreven en 

zij zijn gebaseerd op historische bronnen. Hierdoor krijg je een 

realistisch beeld van de tijd waarin Anne Frank leefde. 

Het boek begint over de zorgeloze jaren van Anne met haar 

familie en vrienden. Vervolgens wordt verteld hoe het leven van 

Anne en haar familie verandert als de regels voor joden 

ingevoerd worden. Daarna komt de periode van het onderduiken 

in het Achterhuis aan bod. Het boek eindigt met de ervaring van 

Anne in de concentratiekampen. Op deze manier krijg je een 

compleet beeld van het leven van Anne Frank. 

 
 Anne leefde in een hele andere tijd dan wij nu en daar hoorden ook andere spelletjes bij, zoals met 

een hoepel spelen op straat. Lees bladzijde 9 'Dat lukt me...' t/m bladzijde 10 '...een leuke school' voor. 

Leesvraag: Welke spelletjes worden er in jouw boek gespeeld? Zijn deze buiten of binnen? 

 Anne is een meisje met veel vriendinnen. Lees bladzijde 19 'Toch had Anne...' t/m bladzijde 21 '...alle 

dagen waren' voor. 

Leesvraag: Hoe ziet het sociale leven van jouw hoofdpersoon eruit? Heeft hij/zij veel vrienden? 

 Anne en Margot zijn het niet met elkaar eens en Anne noemt haar zus een heilig boontje. Dat 

betekent dat iemand doet alsof hij heel lief is, maar dit niet altijd is. Lees bladzijde 24 'Het is...' t/m 

bladzijde 27 '...de deur vandaan' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek een heilig boontje? 

 In de tijd van Anne Frank bestond er nog geen Whatsapp of Facebook. Als je elkaar wilde bereiken 

kon je bijvoorbeeld een brief of kaart sturen. Lees bladzijde 38 'Kijk, Anne. Vader...' t/m bladzijde 

40 '...diep in slaap' voor. 

Leesvraag: Op welke manier wordt er in jouw boek gecommuniceerd? 

 In het Achterhuis leefde Anne in een kleine ruimte samen met haar gezin,  

maar ook met een aantal andere mensen. Lees bladzijde 75 'Het was  

ongeveer...' t/m bladzijde 81 '...ook niet alles' voor. 

Leesvraag: Hoe leeft jouw hoofdpersoon samen? 

 De grote hobby van Anne is schrijven. Lees bladzijde 90 'Heerlijk.  

Rust! En...' t/m bladzijde 94 '...wel even slikken' voor. 

Leesvraag: Welke hobby's kom je in jouw boek tegen? 

 


