
 MINI LEESLES 

LESKAART 
We duiken terug de geschiedenis in, waarin de pest veel 

slachtoffers maakt. Als je de pest krijgt, word je door de 

pestdokter opgehaald. Dit gebeurt ook bij de moeder van 

Jacob en Catrijn. 

Voordat moeder opgehaald wordt, laat Jacob zijn kleine 

zusje zich verstoppen in huis. Ze mag er pas uitkomen als 

Jacob het codewoord zegt. Helaas loopt dit helemaal mis... 

Er wordt gedacht dat Jacob nu een wees is en hij wordt 

naar het weeshuis gebracht, maar zijn zusje zit nog 

helemaal alleen in huis! 

Dit boek vertelt de zoektocht van Jacob naar zijn zusje. 

Vinden ze elkaar nog terug? En waar is de vader van Jacob 

en Catrijn? Lees dit spannende boek en krijg ondertussen 

een inkijkje in hoe de mensen leefden toen de pest 

rondwaarde. 

 
 De doctoren die de mensen met de pest kwamen onderzoeken droegen speciale kleding. Ze droegen 

een mantel en een groot snavelmasker. Lees bladzijde 5 'Zodra de zon...' t/m bladzijde 5 '...is niet ver.' 

voor. 

Leesvraag: Verkleed in jouw boek iemand zich? En waarom? 

 In dit boek draait het om de hoofdpersoon Jacob. Hij heeft een zusje en een moeder. Lees bladzijde 22 

'De dokter kan...' t/m bladzijde 23 '...van de trap.' voor. 

Leesvraag: Wie is de hoofdpersoon in jouw verhaal en heeft hij/zij familie? 

 Jacob komt aan in het weeshuis en wordt hier door een paar jongens gepest. Lees bladzijde 40 'Zeker 

vijftig jongenshoofden...' t/m bladzijde 42 '...ontvangst te nemen.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw verhaal iemand gepest? 

 Jacob moet een plan bedenken om zijn zusje te redden. Dit kan hij niet alleen  

en daarom vraagt hij de hulp van Willem. Lees bladzijde 57 'Jacob denkt  

aan...' t/m bladzijde 59 '...uit het pesthuis.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek een plannetje bedacht om iets  

op te lossen? Wat is het plan en lukt het? 

 Jacob ontmoet jongens met bijnamen. Zo wordt een jongen pink  

genoemd omdat hij een pink aan zijn hand mist. Lees bladzijde 

'Welkom in ons...' t/m bladzijde 86 '...we verdiend weesje.' voor. 

Leesvraag: Zijn er bijnamen in jouw boek? Hoe komen ze aan  

die bijnaam? 

 


