
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Het is 1986. Nova is een twaalfjarig meisje met een vorm van autisme. Ze woont 

sinds haar vijfde samen met Bridget haar zusje bij pleeggezinnen. Nu is ze terecht 

gekomen bij Billy en Francine, een fijn nieuw pleeggezin maar… zonder Bridget. 

Nova weet veel over astronomie en kijkt uit naar de lancering van de Challenger. Ze 

telt elke dag af voor de lancering en schrijft haar zusje Bridget op haar manier 

brieven. Bridget heeft haar beloofd samen naar de lancering te kijken, maar Bridget 

is er niet. 

Eindelijk is de grote dag van de lancering aangebroken en kijkt Nova samen met de 

kinderen uit haar klas naar de lancering. Ze is vol verwachting voor de lancering en 

ze verwacht Bridget want Bridget heeft haar gezegd; ‘Wat er ook gebeurt, ik ben er. 

Beloofd.’ 

  Hoe zijn de gezinnen uit de klas samengesteld? Lees bladzijde 10 vanaf '‘Nova, lieverd”’ zei haar pleegmoeder…' 

t/m '...gekregen, hadden ze gehouden.' voor. 

Leesvraag: Nova woont in pleeggezinnen. Hoe leeft en woont de hoofdpersoon in jouw boek? 

 Hoe is het om autisme te hebben? Lees bladzijde 96 vanaf ‘Er was nog iets, dacht Nova...' t/m bladzijde 97 '…de 

vluchtleiding op aarde' voor. Laat vervolgens dit filmpje zien hoe kinderen met autisme de wereld om hen heen 

kunnen ervaren. 

Leesvraag: Komt in jouw boek ook een fragment voor waarin de geluiden zo expliciet beschreven worden. 

 Wat zijn flash-backs? Lees bladzijde 106 vanaf ‘Kijk eens wat ik heb…' t/m bladzijde 107 '...naar de ruimte ging…' 

voor. Leg uit dat een flash-back een blik terug in de tijd is.  

Leesvraag: In deze flash-back denkt Nova terug aan een situatie eerder in haar leven? Komen in jouw boek ook 

flash-backs voor? 

 Lees bladzijde 167 'Ze pakte Bridgets walkman…' t/m '…’Ground control to Major Tom…’ voor en laat een stukje 

horen uit het liedje Space Oddity. 

Leesvraag: Voor Nova was het liedje ‘Space Oddity’ heel belangrijk. In het boek lees je regelmatig over dit liedje 

en wat het voor haar betekent. Komt in jouw boek ook iets regelmatig terug wat voor de hoofdpersoon 

belangrijk is? 

 Bespreek kort in hoeverre de tekst overeen komt met de echte gebeurtenis van de lancering van de Challenger. 

Lees bladzijde 207 t/m bladzijde 209 '…Maar het was wel waar.' voor. Laat vervolgens de  

lancering van de Challenger zien (let op: dit is waargebeurd en de Challenger  

explodeert). Leesvraag: In dit fragment heeft de schrijfster werkelijkheid en  

fantasie met elkaar gecombineerd. Heb je in jouw boek ook fragmenten waarin  

werkelijkheid en fantasie in elkaar overlopen? 

 Lees bladzijde 243 '…Toen ik jong was…' t/m '…op zichzelf staande diagnose  

meer.' voor. In deze noot van de auteur vertelt ze over haar eigen diagnose  

Asperger en over de stempels die zij kreeg. In het boek krijgt Nova het  

stempel ‘achterlijk’. 

Leesvraag: Door dit stukje geeft de auteur aan dat zij vanuit haar eigen  

ervaringen het boek geschreven heeft. Je zou kunnen zeggen dat ze een  

autobiografische ervaring verwerkt heeft in haar boek. Is jouw boek ook  

autobiografisch of zijn gedeeltes autobiografisch? 

 

https://youtu.be/Lr4_dOorquQ
https://youtu.be/iYYRH4apXDo?t=22
https://youtu.be/fSTrmJtHLFU

