
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Op haar blauwe stalen ros en in haar zilveren outfit racet ze 

de door de stad om anderen te helpen. Dit kan maar één 

iemand zijn: de dappere ridster! 

De ridster is niet alleen dapper, maar ook heldhaftig, slim 

én behulpzaam. Ze gaat niets en niemand uit de weg om 

een persoon of dier te helpen. Zo zorgt ze ervoor dat de 

ontsnapte leeuw uit de dierentuin weer veilig wordt 

teruggebracht, redt ze een jongetje uit de zee, komt ze op 

voor een gepest meisje en ze geeft de verliefde bakker een 

duwtje in de goede richting om een afspraakje te maken 

met de leuke fietsenmaker. In deze verhalenbundel ga je 

mee op avontuur met de dappere ridster! 

 
 Op bladzijde 2 lees je welke andere boeken Janneke Schotveld heeft geschreven en welke prijzen ze met haar 

boeken heeft gewonnen. Leesvraag: Welke boeken van Janneke Schotveld heb je eerder gelezen? Wat maakt de 

boeken van deze schrijfster leuk voor jou? 

 Lees bladzijde 7 'Als baby was..' t/m '...van het land' voor. In dit stukje wordt de dappere ridster geïntroduceerd. 

Waarom heeft de schrijfster ervoor gekozen om een losstaand hoofdstuk te wijden aan een een introductie van 

de hoofdpersoon? Leesvraag: Heeft jouw leesboek ook een introductie of ben je dit wel eens tegengekomen? 

Wat vind je hiervan? 

 De illustrator van het boek is Milja Praagman. Laat enkele illustraties uit de verhalenbundel zien aan de klas. Sta 

dan stil bij de illustratie van bladzijde 28. Voor mij is deze illustratie bijzonder, omdat je op één illustratie 

allemaal mensen ziet met een verschillende afkomst. Dit ben ik nog maar weinig tegengekomen in andere 

leesboeken. Leesvraag: Welke illustratie in jouw boek vind jij bijzonder? Leg uit waarom je voor deze illustratie 

hebt gekozen.  

 Verhaal: (Niet) naar de tandarts. Lees op bladzijde 76 'De tandarts was..' t/m '...met de tandarts' voor. In dit stukje 

van het verhaal vraagt een meneer de handtekening van de ridster voor zijn vrouw, omdat  

zijn vrouw fan is van de ridster. Waarom zou de mevrouw fan zijn van de ridster? 

Leesvraag: Ben jij fan van de hoofdpersoon uit jouw boek? Waarom wel of niet? 

 Verhaal: De bakker in de boom. Lees bladzijde 23 'Ze fietste door...' t/m bladzijde 25  

'...verliefd op je' voor. Leesvraag: Speelt verliefdheid in jouw boek ook een rol? 

 Verhaal: Ridsterles. Lees bladzijde 30 'Ridsterfietsen hebben zelden…' t/m  

bladzijde 32 '...meisje rende weg'. Leesvraag: In dit verhaal staat het  

onderwerp pesten centraal. Wordt er in jouw boek ook gepest? 

 In het verhaal De ontsnapte leeuw én in Een dagje aan zee is niet alleen  

de ridster een belangrijk personage, maar ook een dier. Leesvraag: Komt er  

in jouw boek ook een dierlijk personage voor die belangrijk is voor het verhaal?  

Wat kun je over dit dier vertellen? 

 


