
 

  MINI LEESLES 

LESKAART 
Linda Dielemans is schrijfster en archeoloog. Vanuit deze 

expertises neemt ze je als lezer 4000 jaar mee terug in de 

tijd. In het boek Brons wordt het ontstaan en het gebruik 

van brons omschreven. Aangezien mensen in die tijd nog 

niet konden schrijven en er geen foto's bestonden, is dit 

boek gebaseerd op vondsten. De informatieve teksten over 

dit bijzondere metaal worden afgewisseld met verhalen 

over het leven in de bronstijd. 

Hoofdstuk 1 Huh? Een boek over brons? 

* Mensen woonden in boerderijen van hout met een rieten dak. Lees op bladzijde 7 'Dit boek gaat...' t/m 

bladzijde 9 '...mee aan de hand.' voor. Leesvraag: Waar woont jouw hoofdpersoon? 

(* Er vonden vreemde gebeurtenissen plaats in de bronstijd. Lees op bladzijde 9 'Op de omslag...' t/m 

bladzijde 10 '...Waarom dan?' voor. Leesvraag: Gebeurt er iets vreemds in jouw boek? Waarom vind je 

dat vreemd? 

Hoofdstuk 2 Het eerste metaal 

* Voordat er punaises uitgevonden werden, was er eerst iemand die ontdekte dat je van metaal iets kan 

maken. Lees op bladzijde 15 'Heb je...' t/m bladzijde 16 '...mijnen nog zien.' voor.  

Leesvraag: Wat is er in jouw boek gemaakt van metaal? 

* Men wilde koper sterker maken door een ander metaal toe te voegen. Arseen toevoegen maakte 

mensen ziek. Lees bladzijde 23 helemaal voor. Leesvraag: Hoe is de gezondheid van de personages in 

jouw boek? 

Hoofdstuk 3 Blinkend brons 

* Lees bladzijde 49 over het meisje van Egtved voor. Dit is een stuk  

informatieve tekst binnen het boek. Welke teksten in het boek zijn  

verzonnen en wat is waarheid? Bespreek de termen fictie en non-fictie.  

Leesvraag: Lees 5 regels zijn uit je boek voor, kunnen je klasgenoten  

raden of het een fictie of non-fictie boek is. 

* Deposities zijn gezonken, kostbare voorwerpen. Lees bladzijde 50  

'Wie wat bewaart ... t/m bladzijde 51 ... gezonken schatten.' voor.  

Leesvraag: Welk moeilijk woord heb jij geleerd door jouw boek? 
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Hoofdstuk 4 Onmisbaar brons 

* Vroeger bestond er geen geld en vond er ruilhandel plaats. Lees bladzijde 43 voor of bladzijde 72 vanaf 

'Maar anders...' t/m '...nieuwe bijl.' Leesvraag: Waarvoor zou jij jouw boek ruilen? Welke waarde heeft 

jouw boek? 

* Roek is een man met een bijl. Het verhaal wordt geschreven vanuit de bijl. Hij voelt de angst van de 

eigenaar. Lees bladzijde 83 en 86 voor en laat de illustratie zien. Leesvraag: Wie is er in jouw boek bang? 

Hoe wordt dat omschreven? 

Hoofdstuk 5 Brons en bloed 

* De eerste zeldzame zwaarden. Lees bladzijde 100 'In Anatolië...' t/m bladzijde 101 '...ter wereld.' voor.  

Leesvraag: Welke gevoelens komen er in jouw boek voor? Welke rol speelt geweld in jouw boek? 

* Praten tegen dingen. Lees op bladzijde 111 'Praat jij...' t/m '...vijand.' voor.  

Leesvraag: Welk voorwerp is van grote waarde voor de hoofdpersoon van jouw boek? 

Hoofdstuk 6 Magisch brons 

* Voorwerpen met een verhaal. Lees op bladzijde 127 'Zwaarden zijn...' t/m bladzijde 128 '...heel andere.' 

voor.  

Leesvraag: Zonder welk voorwerp zou het verhaal in jouw boek heel anders verlopen? 

Hoofdstuk 7 Gezonken schatten 

* Laat de illustratie van bladzijde 166 en 167 zien. Begrijp jij zonder het boek te 

lezen, waarom deze illustratie hier staat?  

Leesvraag: Welke illustraties staan er in jouw boek? Zijn deze afbeeldingen ter verduidelijking, om te 

amuseren of om het boek aantrekkelijker te maken? 

 


