
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Harrie is de zoon van meneer en mevrouw Haast. Ze heten niet 

voor niks zo, want ze hebben altijd haast! Zoveel haast dat ze 

zelfs vergeten Harrie naar school te brengen. Hoe moet Harrie 

nu naar school gaan? Er komt hulp uit onverwachte hoek. 

De kat van de familie, Tijger, zorgt ervoor dat meneer Haast 

naar huis komt en Harrie naar school brengt. Eind goed, al 

goed zou je denken? Nee! Meneer en mevrouw Haast zijn nog 

meer vergeten. Ben je benieuwd wat ze nog meer vergeten 

zijn? Lees dan gauw Vergeet tijger niet! 

 

 De ouders van Harrie hebben een naam die precies bij ze past. Lees bladzijde 5 'Meneer en 

mevrouw...' t/m bladzijde 11 '...waren zonder Harrie.' voor. 

Leesvraag: Passen de namen in jouw boek bij de karakters van de personages? Kun je een 

naam bedenken die goed bij ze zou passen? 

 Harrie zorgt er stiekem voor dat er ook pasta besteld wordt. Dat vindt hij namelijk heel lekker 

om te eten. Lees bladzijde 51 'Zullen we wat...' t/m bladzijde 67 '...Harrie de pasta.' voor. 

Leesvraag: Wat wordt er in jouw boek gegeten? 

 Harrie opent het blikje kattenvoer voor Tijger met een elektrische opener. Lees bladzijde 80 

'Harrie stond meteen...' t/m bladzijde 81 '...Krrrr klonk het.' voor. 

Leesvraag: Welke gadgets worden er in jouw boek gebruikt? 

 Harrie is dikke vrienden met zijn huisdier, Tijger de kat. Lees bladzijde  

84 'Harrie aaide Tijger...' t/m bladzijde 85 '...Harrie, dacht Tijger.' voor. 

Leesvraag: Welke (huis)dieren komen er in jouw boek voor? 

 Meneer en mevrouw Haast bieden hun excuses aan Harrie aan  

omdat ze hem vergeten waren. Lees bladzijde 86 'Op dat  

moment...' t/m bladzijde 92 '...een goed idee.' voor. 

Leesvraag: Wie zegt er in jouw boek sorry? Waarom? 

 Meer ideeën voor mini leeslessen vind je hier. 

 

https://www.makkelijklezen.nl/mini-leeslessen/

