
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In het boek De jongen, de mol, de vos en het paard gaan de personages met 

elkaar in gesprek over het leven. Een eenzame jongen ontmoet een mol. 

Samen staren ze naar de enge en mooie wildernis. Als ze besluiten samen op 

reis te gaan komen ze vos tegen. Hij is stil en getekend door het leven. 

Daarna ontmoeten ze een vriendelijk paard wat hen helpt om te vertrouwen 

op hun eigen kracht. Ze overwinnen hun onzekerheden en helpen elkaar bij 

het beantwoorden van levensvragen. 

'De waarheid is dat iedereen gewoon maar wat probeert' 

  De jongen vraagt zich af of hij anders zou zij als hij minder bang was. Lees voor 'Ik ben niet bang', zei 

de mol.' t/m '...hoe we op dingen reageren.' voor. Leesvraag: Op welke manier reageer jij als je 

bang/niet bang bent? Hoe zou jouw hoofdpersoon reageren? Stel dat de hoofdpersoon zich ineens 

tegenovergesteld zou gedragen, hoe zou het boek dan veranderen? 

 Illustraties zeggen soms meer dan tekst. Lees vanaf 'Raar eigenlijk...' t/m '... goed voor moeten zorgen.' 

voor. Zonder illustratie zou je als lezer deze tekst niet snappen. Laat de kinderen dit ervaren. Kan je 

zelf een verhaal vertellen bij de afbeelding? Leesvraag: Welk doel hebben de illustraties in jouw boek? 

 Personages ontwikkelen zich gedurende het verloop van het verhaal. Vos lijkt in het begin een 

slechterik, want Vos wil Mol doodmaken. Daarna zit Vos in de val. Mol bevrijdt Vos. Mol valt in het 

water en Vos redt Mol. Vos is een held! Leesvraag: Hoe verandert het gedrag van de personages in 

jouw boek? 

 De mol vertelt de jongen over liefde voor jezelf. Lees voor 'Lief voor jezelf...' t/m '..liefde brengt je thuis.' 

voor. Leesvraag: Hoe denken jouw personages over zichzelf? Komt hun zelfbeeld overeen met het 

beeld wat jij van hen hebt? 

 Paard vertelt de jongen dat je zwakte laten zien juist sterk is. Lees voor 'Wat is het moedigste...' t/m 

'...weigert op te geven.' voor. Leesvraag: Wanneer vroeg een personage in jouw boek om hulp? 

 Laat de kinderen de tekening zien waar de hond van de schrijver overheen  

heeft gelopen en lees deze twee bladzijde voor. Wat zou jij hebben gedaan  

als dit bij jouw tekening was gebeurd? Leesvraag: Hoe reageren de  

personages in jouw boek op dingen die niet perfect gaan? 

 In de jongen, de mol, de vos en het paard worden de illustraties de  

ene keer in zwart/wit uitgewerkt en de andere keer in kleur. Ga in  

gesprek met de kinderen: Waarom zou de schrijver hiervoor  

gekozen hebben? Welke afbeelding vindt jij het mooiste? Is dit  

vanwege de techniek, de betekenis of het verhaal? Leesvraag:  

Welke afbeelding uit jouw boek spreekt je het meest aan? 

 


