
 

 

  
MINI LEESLES 

LESKAART 
In een land hier ver vandaan, genaamd Steenrijk, is koning Fred de 

Flinkerd de baas. Alhoewel, is hij de baas? Zijn goede vrienden Baron Ter 

Sluycks en Baron van Bulckhoven hebben toch wel erg veel invloed op 

wat er in het land gebeurt… Zeker als de legende van De Ickabog weer 

tot leven komt.  

Ergens diep verscholen in het moeras zou een monster wonen dat 

schapen, kinderen en soms zelfs volwassenen meesleurt die te dicht bij 

het moeras komen. Alle ouders waarschuwen hun kinderen voor dit 

enorme monster, maar weten zelf eigenlijk dat De Ickabog een verzinsel 

is.  

Op een dag komt een oude man langs bij koning Fred om te vertellen 

dat zijn hond het moeras ingesleurd is door De Ickabog. De koning 

besluit om zelf naar het moeras te gaan en in het moeras vindt een 

vreselijk ongeluk plaats. Dat is het startpunt van een sprookje waarin 

uiteindelijk de waarheid over De Ickabog boven water komt.  

Bestaat hij echt of is het toch een verzinsel? Pak gauw dit boek erbij en 

ga er de hele dag voor zitten en kom achter het antwoord! 

 



 MINI LEESLES 

LESKAART 
 Dit boek heeft een complexe structuur wat betreft personages. In het eerste hoofdstuk 

worden personages zoals de koning en de barons goed uitgelegd. Lees bladzijde 13 'Er was 

eens...' t/m bladzijde 18 '...van de Ickabog.' voor. 

Leesvraag: Heeft jouw boek een duidelijke inleiding? Worden de personages of de plek waar 

het verhaal zich afspeelt goed uitgelegd? 

 Bert heeft zijn vriendschap met Roos niet goed behandeld en heeft nu enorm spijt dat ze 

geen vrienden meer zijn. Lees bladzijde 149 'In Soesdijk reed...' t/m bladzijde 151 '...vertrokken 

naar Pluritanië.' voor. 

Leesvraag: Heeft er in jouw boek iemand spijt? Waarvan? 

 De schrijver besluit in dit hoofdstuk ineens een grote sprong in de tijd te maken. Ze gaat 

ineens vijf jaar in de tijd verder. Lees bladzijde 172 'Er ging een...' t/m bladzijde 175 '...leven 

zou houden.' voor. 

Leesvraag: Hoe is de tijd verdeeld in jouw boek? Gaat het snel of langzaam? Gaan er 

dagen/maanden/jaren voorbij? Zijn er ook sprongen in de tijd? 

 Roos, Marta ,Bert en Roelof vluchten uit het weeshuis en gaan op een barre reis naar 

Zomphoek. Lees bladzijde 233 'In de hele...' t/m bladzijde 235 '...in zijn armen.' voor. 

Leesvraag: Gaat er bij jou ook iemand op reis? Hoe gaan ze op reis? 

 Als De Ickabog een kleintje krijgt, gaat hij zelf dood. Dit heet in het boek: De geboording. Dat 

lijkt heel veel op: De geboorte. Lees bladzijde 284 'En nu gebeurden...' t/m bladzijde 288 '...ze 

naartoe gingen.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets verzonnen dat lijkt op iets in het echt? 

 


