
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Alles wat was gaat over afscheid nemen van mensen, dieren, 

dingen en situaties. 

Het boek nodig uit om in gesprek te gaan over levensvragen, 

zoals Wat geeft jou troost, Hoe ga jij met het verdriet om? en 

Heb jij lievelingsspullen waarvan je het heel erg zou vinden als 

je die kwijt zou raken? Daarnaast geeft het informatie over 

afscheid nemen en bevat het kinderbrieven die een in kijk 

geven in hoe afscheid nemen kan verlopen. Soms is écht 

afscheid niet nodig, omdat herinneringen blijven. 

 

Begin: * Lees bladzijde 9 voor. Leesvraag: Waarvan nemen de personages in jouw boek afscheid? 

Rouwen: * Lees bladzijde 22 voor waarin wordt uitgelegd wat condoleren is. Leesvraag: Welke moeilijke woorden 

heb jij gelezen vandaag? Weet jij door het lezen van je boek (de context) nu wat deze woorden betekenen? 

* Lees de kinderbrief op bladzijde 26 en 27 voor. Hierin vertelt een kind dat zijn hond is overleden.  

Leesvraag: Welke dieren komen er in jouw boek voor? 

Doodgaan: * 'Als ik er ben, is de dood er niet en als de dood er is, ben ik er niet'  Lees op bladzijde 32 'Misschien wel...' 

t/m bladzijde 33 '...één keer.' voor. Sommige uitspraken zetten je aan het denken en raken je. Leesvraag: Wat doet 

jouw boek met je emoties? 

Veranderingen: * Lees de kinderbrief over scheiden voor op bladzijde 59 en 60. Leesvraag: Hoe is de gezinssituatie 

van de personages uit jouw boek? 

Afscheid van dingen: * De waarde van spullen is voor iedereen verschillend. Lees op bladzijde 66 'Heb jij 

lievelingsspullen...' t/m bladzijde 67 '...uit logeren.' voor. Leesvraag: Welke spullen zijn van grote waarde voor de 

hoofdpersonen in jouw boek? Herken jij jezelf in hen? 

Troost: * Als je afscheid neemt, ben je meestal verdrietig. Lees bladzijde 83 'Afscheid nemen...' t/m bladzijde 84 '...zelf-

empathie.' voor. Leesvraag: Waarom zijn de personages in jouw boek verdrietig? 

Na de dood: * Het verleden leeft in jou voort. Lees op bladzijde 97 'Ook leeft...'  t/m '...beetje voortleven.' voor. 

Leesvraag: Waarin lijkt de hoofdpersoon op jou? 

* Akal. Lees bladzijde 98 voor om te weten wat Akal is.  

Leesvraag: Wat heb jij geleerd van jouw boek? 

Begraven: * Begraven gebeurt in elk land op een eigen manier. Lees bladzijde 108  

'Over mummie...' t/m bladzijde 109 '...eeuwige rust.' voor.  

Leesvraag: In welk land speelt jouw boek zich af? 

* Beroemde dieren krijgen een begrafenis. Lees op bladzijde 117  

'Beroemde dieren...' t/m bladzijde 118 '...begraven zijn.' voor. 

Leesvraag: Welke bijzondere, niet vaak voorkomende gebeurtenissen vinden  

plaats in jouw boek? 

 


