
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Maffe meester Daan geeft les in groep 5. Dit jaar mag 

Maffe meester Daan bedenken waar ze heen gaan op 

schoolreis. 

Het wordt Schiphol en… Voordat ze naar Schiphol gaan 

moeten ze natuurlijk wel meer te weten komen over 

Schiphol. Op welke manier zal Maffe meester Daan dat 

doen? Vorig jaar ging van alles mis tijdens het schoolreisje. 

Zal nu Maffe meester Daan alles mag regelen het wel goed 

gaan? 

 

 Lees bladzijde 5 ‘Meester, gaat het wel goed…' t/m bladzijde 8 ‘…bedenken waar we dit jaar 

naar toegaan.’ voor. 

Leesvraag: Heb jij ook taken thuis of op school? En welke taken heeft jouw hoofdpersoon? 

 In het volgende stukje komen verschillende emoties voor, streng, uitlachen, spijt. Lees 

bladzijde 32 ‘Nadat ik de klas had uitgelegd…’ t/m bladzijde 33 ‘…gaan werken tijdens een 

natuurles.’ met de juiste intonatie voor. 

Leesvraag: Zoek in jouw boek een stuk tekst met verschillende emoties en probeer deze met 

de juiste intonatie voor te lezen. 

 Groep 5 probeert eerst zelf het antwoord op de vraag te bedenken en daarna zoeken ze het 

op op het internet. Lees bladzijde 50 ‘‘Oké’, zei ik. ‘Ik vind dit wel interessant…’ t/m bladzijde 

52 ‘…en was al druk aan het zoeken op internet.’ voor .Leesvraag: Wanneer ze in jouw boek 

iets niet weten, hoe vinden ze dan het antwoord? 

 Dit verhaal zou waargebeurd kunnen zijn. Lees bladzijde 69 ‘‘De bus,  

daar is de bus!’…’ t/m bladzijde 71 ‘…naar Schiphol’, herhaalde ik.’ 

Leesvraag: Zou jouw verhaal ook echt gebeurd kunnen zijn? Hoe  

weet je dat? 

 Laat de plaatjes in het boek zien: bladzijde 16, 39, 57, 75, 83  

en 95. Deze plaatjes/tekening zijn extra ze maken het verhaal  

nog grappiger. 

Leesvraag: Heeft jouw boek ook plaatjes? Zo ja, wat voegen  

die toe aan het verhaal? 

 


