
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Vlinder is blij, stoer en enthousiast. Vlinder is een meisje dat naar 

school gaat en in de klas zit bij juf Merel. In dit boek lees je in korte 

verhalen allerlei belevenissen van Vlinder. Zo gaat ze met haar klas 

op schoolreis naar de dierentuin, viert ze het Kerstfeest en Sinterklaas 

in de klas en gaat ze zwemmen op de camping bij haar opa en oma. 

Toch is Vlinder een beetje anders dan haar klasgenoten. Ze is 

namelijk impulsief en snel afgeleid. Dit komt door haar ADHD. 

Hierdoor heeft Vlinder moeite om zich te concentreren en is ze druk 

en soms zelfs heél druk. Hierdoor begrijpen andere kinderen en 

volwassenen haar niet altijd. Dit zorgt soms voor gekke situaties. 

Maar Vlinder laat zich hier niet door kisten. Want Vlinder is Vlinder. 

 Laat de leerlingen alleen de voorkant van het boek zien. Hier zie je Vlinder staan, de hoofdpersoon bij 

het boek. Laat de leerlingen drie positieve eigenschappen noemen waarvan ze denken dat die goed bij 

haar passen.  

Leesvraag: Klopte je ideeën nadat het boek is voorgelezen?  

 Lees de tekst op de achterkant van het boek voor. 

Leesvraag: Wat zegt de tekst over het boek? Wat denk je daardoor over het boek? Wat kom je nu al 

te weten over het boek? 

 In dit stukje lees je over Vlinder die op schoolreis gaat naar de dierentuin. Lees bladzijde 5 'Vroeger 

was ik...' t/m bladzijde 7 '...de rugleuning omhoog.' voor.  

Leesvraag: Vlinder gaat met de bus naar de dierentuin. Maakt de hoofdpersoon in jouw boek ook 

gebruik van een vervoermiddel? Welk vervoersmiddel is dat en waar gaat hij naartoe? 

 Vlinder is met haar klas op schoolreis geweest naar de dierentuin. Lees bladzijde  

20 'Dan is het...' t/m bladzijde 23 '...en ze zwaait.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw verhaal ook een grap met iemand uitgehaald? 

 Vlinder moet afscheid nemen van haar juf, omdat ze na de  

zomervakantie een andere juf krijgt. Het afscheid nemen vindt  

Vlinder lastig. Lees bladzijde 59 'Vlindertje, nog even...' t/m bladzijde  

59 '...stil naast Iris.' voor.  

Leesvraag: Moet er een persoon in jouw leesboek ook afscheid  

van iets of iemand nemen? 

 


