
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Alex heeft een grote hobby: het schrijven van griezelverhalen. 

Helaas vindt zijn omgeving dit maar een gekke hobby. Ze 

vinden hem een weirdo, een freak. Daarom neemt Alex het 

besluit om zijn boeken te verbranden. 

Als hij op weg gaat naar de kelder van de flat om alles te 

verbranden, wordt hij afgeleid door het geluid van zijn 

favoriete griezelfilm. Hij kan zich niet beheersen en gaat het 

appartement in waar de film op tv is. Dit blijkt een val te zijn 

van een heks! De heks houdt Alex gevangen in een magisch 

appartement. Dit is het startpunt van een wervelwind aan 

avonturen. 

Waarom is er een blauwe nevel en waarom houdt de heks zo 

van avonturen? Waarom doet de kat zo ontzettend vreemd? 

En waarom is het meisje Yasmin, dat ook opgesloten zit in het 

appartement, zo afstandelijk? Lukt het Alex om zichzelf te 

bevrijden? 

  De schrijver gebruikt hier in het boek woorden uit het Engels. Lees bladzijde 9 'Toen Alex' ouders...' t/m 

bladzijde 10 '...lot te ontkomen.' voor. 

Leesvraag: Gebruikt de schrijver in jouw verhaal woorden uit een andere taal? 

 Alex is gevangen genomen en bedenkt een plan om te ontsnappen. Lees bladzijde 28 'Alex wist best...' 

t/m bladzijde 29 '...deurknop eindelijk rond.' voor. 

Leesvraag: Waarvoor wordt er in jouw verhaal een plan bedacht? 

 Alex schrijft griezelverhalen en moet deze voorlezen. Je ziet in het boek goed het verschil doordat de 

schrijver verschillende lettertypes gebruikt. Lees bladzijde 34 'De eerste keer...' t/m bladzijde 

37 '...mensen te gillen.' voor. 

Leesvraag: Worden in jouw boek verschillende lettertypes gebruikt? Wat  

geven ze aan? 

 Alex heeft een talent, een hobby: het schrijven van griezelverhalen. Lees  

bladzijde 59 'Ik moet elke...' t/m bladzijde 61 '...zo lang uitzingt.' voor. 

Leesvraag: Wie heeft er een talent of hobby in jouw boek? 

 Alex voelt zich en vreemde jongen. Hij voelt zich anders dan de rest.  

Yasmin legt uit dat zij ook haar vreemde kanten heeft. Lees bladzijde  

176 'De rest van...' t/m bladzijde 180 '...manier wel vreemd.' voor. 

Leesvraag: Heeft iemand in jouw verhaal een bijzondere eigenschap? 

 


