
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Er zijn een heleboel heel leuke juffen en meesters op de wereld, 

maar helaas zijn er ook een aantal die helemaal niet zo leuk 

zijn. Een enkeling is zelfs zo verschrikkelijk dat de grootste 

ettertjes ineens heel lieve kinderen lijken. 

In dit boek een verzameling  van de meest verschrikkelijke 

juffen en meesters die je maar kunt bedenken. Maak kennis 

met de schrikwekkende scootmobiel van mevrouw Spic, Doctor 

Flatusstein & de stoel van duizend scheten, de strafstortvloed 

van mevrouw Woest en nog zeven anderen. Zal jouw leerkracht 

ertussen kunnen staan? En zullen andere leerlingen van hun 

vreselijke leerkrachten bevrijd worden? 

  Mevrouw IJdeltuit vindt zichzelf een menselijk kunstwerk, ongeëvenaarde schoonprachtigheid, 

zoals ze zichzelf noemt. Lees bladzijde 104 'Mevrouw ijdeltuit vond...' t/m bladzijde 106 

'...zichzelf eindelijk goedkeurde.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zichzelf helemaal fantastisch vindt? 

 Mevrouw Ijdeltuit gebruikt een heleboel woorden die in onze taal eigenlijk niet echt bestaan, 

zoals gefinaliseerd, stilligheid en fabuleusiteit. Lees bladzijde 110 'Dus op de...' t/m bladzijde 

115 '...te gebeuren stond.' voor. 

Leesvraag: Worden er in jouw boek woorden gebruikt die in onze taal niet bestaan? 

 Meneer Bulk is een enorme opschepper, maar de jongens op De Zwetsschool geloven geen 

woord van al die onzin. Lees bladzijde 217 'Bulk vond zichzelf...' t/m bladzijde 221 '...groenten 

wilde geven.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die onzin vertelt of die enorm opschept over iets? 

 Als meester Bulk alle broodjes heeft opgegeten, lachen de jongens  

hem uit en maken hem belachelijk. Lees bladzijde 232 'Niet dat  

meester...' t/m bladzijde 233 '...kapitein van Zwets.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die wordt uitgelachen of  

die belachelijk gemaakt wordt? 

 Juf Kletz regeerde met ijzeren hand, letterlijk en figuurlijk. Ze  

was heel erg vreselijk, maar had ook echt een hand van metaal.  

Lees bladzijde 248 'Duivels is een...' t/m bladzijde 251 '...dat  

wel zo.' voor. 

Leesvraag: Komt er in jouw boek figuurlijk taalgebruik voor?  

Wat wordt er gezegd en wat wordt er echt bedoeld? 

 


