MINI LEESLES
LESKAART
In dit nieuwe deel van Lotte laat maar is Lotte net gestart in de
brugklas en alles is nieuw. Thuis is het soms ook ingewikkeld. Haar
moeder heeft een nieuwe vriend, moet veel avonddiensten
draaien en Lotte moet op haar kleine broertje passen.
In dit derde deel van Lotte laat maar lees je over haar avonturen
en dilemma's. Zo moet ze bij toneelles een kus krijgen van haar
nepvriendje Mark. Hoewel... is hij wel zo nep? En hoe gaat Lotte
om met modepopje Vanessa die altijd gemeen doet?
Dan heb je ook nog Aron, die ze tegenkomt als ze Pjotr de hond
uitlaat. Aron is toch ook wel een erg leuke jongen! Dit en nog veel
meer lees je in Lotte laat maar - Kan het even normaal?











Lotte woont samen met haar moeder, twee broertjes en haar hond. Haar vader is overleden
en haar moeder heeft een nieuwe vriend. Lees bladzijde 16 'Het nadeel van...' t/m bladzijde
17 '...op zijn kamer.' voor.
Leesvraag: Hoe ziet het gezin van jouw hoofdpersoon eruit?
Het ergste wat Lotte ooit heeft meegemaakt is het overlijden van haar vader. Lees bladzijde
29 'Tessa heeft nog...' t/m bladzijde 32 '...papa en ik.' voor.
Leesvraag: Wat is het ergste dat jouw hoofdpersoon heeft meegemaakt?
Lotte gaat naar de bioscoop en staat voor haar kast. Ze twijfelt enorm wat ze aan moet doen.
Uiteindelijk kiest ze voor spijkerbroek en een shirt. Lees bladzijde 45 'Gelukkig moet ik...' t/m
bladzijde 47 '...er klaar voor.' voor.
Leesvraag: Wat voor kleding draagt jouw hoofdpersoon?
Lotte heeft regelmatig een beetje ruzie met Vanessa. Ze zijn beide
zo verschillend. Lees bladzijde 88 'Ik let helemaal...' t/m bladzijde
88 '...vijf minuten inhouden.' voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek ruzie gemaakt? Waar gaat
het over? Komt het goed?
Levi wordt door een groepje gepest. Lotte komt voor hem op.
Lees bladzijde 173 'Fati vindt dat...' t/m bladzijde 176 '...ik 'm
snap.' voor.
Leesvraag: Lotte is zo stoer om voor Levi op te komen.
Welke karaktereigenschappen horen bij jouw hoofdpersoon?

