
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Als de ouders van Jindra uit elkaar gaan ziet hij zijn vader steeds 

minder vaak. Zijn vader wil wel dingen met hem doen, maar Jindra 

vindt die dingen echt niet leuk. Om onder de plannen van zijn 

vader uit te komen, bedankt hij steeds andere smoesjes. 

Uiteindelijk neemt hij gewoon zijn telefoon niet meer op. 

Jindra wordt op school opgehaald door een collega van zijn 

vader, die in de dierentuin werkt. Zijn vader ligt in het ziekenhuis. 

Hij is gebeten door een dier, maar ze hebben geen idee welk dier. 

De tand die nog in de arm van zijn vader zit is reusachtig en dit 

roept de nodige vragen op. 

De vader van Jindra weet waar en hoe Jindra aan een antiserum 

kan komen en stuur hem op pad naar de Monster Zoo. Zal het 

Jindra lukken het antiserum te bemachtigen? En is hij op tijd terug 

bij zijn vader? 

 

 Jindra hoopt op de hulp van zijn vader. Helaas krijgt hij die niet en moet hij zelf een oplossing 

bedenken. Lees bladzijde 7 'Het luide gesis...' t/m bladzijde 10 '...ik moet doen.' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die geen hulp krijgt? 

 De vader van Jindra wil ieder weekend de meest vreselijke uitstapjes met hem doen. Jindra 

verzint smoesjes om er onderuit te komen. Lees bladzijde 22 'Twintig minuten later...' t/m 

bladzijde 25 '...Als hij belde.' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die smoesjes bedenkt? Waarom? 

 Als Jindra in de Monster Zoo komt, ziet hij een heleboel dieren die in  

onze wereld niet bestaan. Lees bladzijde 47 'Het eerste wat...' t/m  

bladzijde 49 '...brullende, krijsende monsters.' voor.  

Leesvraag: Komen er in jouw boek dieren voor die in onze  

wereld niet bestaan? 

 Jildra bedenkt een compleet krankzinnig plan om bij het  

netgeweer te komen. Lees bladzijde 145 'Ik weet dat...' t/m  

bladzijde 148 '...de kooien heen.' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand met een compleet  

krankzinnig plan? 

 


