
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Thirsa is een meisje van elf jaar en ze heeft twee beste vrienden: Joep en 

Eric. De ouders van Thirsa zijn gescheiden en dat vindt ze niet leuk. Haar 

vader woont nu ergens anders en haar moeder heeft nu een relatie met 

Walter. Deze man noemt ze 'oom' Walter en hij woont samen met zijn 

irritante zoon Theo bij Thirsa en haar moeder in huis. Stiekem doet Thirsa 

er alles aan om haar vader en moeder weer bij elkaar te brengen. Thirsa is 

ook een stoer meisje. Haar vader is piloot en Thirsa heeft de wens om dit 

ook te worden. Ze volgt nu dan ook al privé vlieglessen van haar vader.  

 

Regelmatig gaat Thirsa op bezoek bij haar vergeetachtige oma Fien. Oma 

heeft altijd een goed humeur, behalve als ze vertelt over de Tweede 

Wereldoorlog. Dan wordt ze verdrietig. In die tijd heeft Oma Fien namelijk 

een relatie gehad met de Engelse soldaat John, maar op een dag was John 

zomaar verdwenen en heeft oma nooit meer iets van hem gehoord. Dat 

doet haar nog steeds veel verdriet. Samen met haar vrienden bedenkt 

Thirsa een plan om oma Fien op te vrolijken. Wat ze van te voren niet 

weten is dat ze hierdoor in een heel spannend avontuur terecht zullen 

komen. 

 Thirsa wilt net als haar vader later graag piloot worden en krijgt op haar elfde al vlieglessen. Lees 

bladzijde 20 'Thirsa´s vader parkeerde...' t/m bladzijde 23 '...een mooie vrouw.' voor.  

Leesvraag: Welk beroep zou jouw hoofdpersoon later willen uitoefenen? Welk beroep vind je passend 

bij jouw hoofdpersoon? Waarom? 

 Veel boeken spelen zich af op een bepaalde belangrijke plek. Bijvoorbeeld in een bos, op school of de 

slaapkamer van de hoofdpersoon. Lees bladzijde 47 'Het moet achter...' t/m bladzijde 50 '...tegen Eric's 

schouder.' voor. En lees bladzijde 52 'Thirsa scheen van...' t/m bladzijde 53 '… dan ook gewoon?' voor. 

In dit verhaal is de ontdekte ruimte een van de belangrijkste plekken van het boek. 

Leesvraag: Welke plek is in jouw leesboek belangrijk? Waar speelt het verhaal zich vaak af? 

 Eric durft niet te vliegen, hij heeft last van vliegangst. Lees bladzijde 125 'Dus als  

Thirsa...' t/m bladzijde 126 '...weer kon lachen.' voor.  

Leesvraag: Heeft de hoofdpersoon uit jouw boek ook last van een angst?  

Is hij/zij ergens bang voor? 

 Dit leesboek bestaat uit 36 hoofdstukken. De schrijfster heeft ervoor  

gekozen om elk hoofdstuk te voorzien van een bijpassende titel. De  

titel vertelt je namelijk precies waar het hoofdstuk over zal gaan.  

Ik vond de titel van hoofdstuk 21 bijzonder. Deze luidt als volgt  

´Spookvliegtuig´ en heeft dus een link naar de titel van het boek. 

Leesvraag: Bevat jouw leesboek ook hoofdstukken? Hebben de  

hoofdstukken ook titels of bestaat het alleen uit cijfers? Welke  

titel vind je bijzonder? Kun je uitleggen waarom je dit vindt? 

 


