
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In het boek De eik was hier voeren een eik en een gaai een gesprek over 

het verleden, het heden en de toekomst. De eik bestaat echt en staat in de 

middenberm van de A58. Aangezien de eik al veel langer leeft dan de gaai 

kan hij hem veel vertellen over de geschiedenis van de plek waar hij staat 

vanaf ongeveer 1840. De Eerste en Tweede Wereldoorlog en allerlei andere 

bijzondere gebeurtenissen worden uitgebreid besproken. Ondertussen 

wordt het verhaal onderbroken door nieuws vanuit het WotelWijdeWeb 

oftewel Wortelkoor. Via deze weg hoort de Eik wat op andere plaatsen in 

de wereld gebeurt, want hij heeft natuurlijk niet de mogelijkheid om te 

reizen zoals de gaai. De omgeving van de Eik wordt in de loop der jaren 

steeds eenzamer en drukker. Hoe zal het met de Eik aflopen? 

 Een man in de auto gebruikt de uitdrukking dat het weer hollen of stilstaan was vandaag. Eik kan niet 

hollen, alleen stilstaan. Lees bladzijde 7 'Weet je…' t/m bladzijde 9 '…aan de Belgen.' voor.  

Leesvraag 1: Zit er een uitdrukking in jouw boek  

Leesvraag 2: In welk tempo speelt jouw verhaal zich af? Hoeveel tijd gaat er voorbij in 3 bladzijden? 

 Koningin Wilhelmina komt op het landgoed waar de Eik staat wonen. Lees bladzijde 29 'Na het 

oorlogsgeweld...' t/m bladzijde 30 ' …van je verhaal.' voor.  

Leesvraag: Komen er adellijke personages in jouw boek voor? 

 Alle bomen zijn verschillend qua uiterlijk, behoeften en leefomgeving. Lees bladzijde 31 'Het 

wortelkoor…' t/m bladzijde 34 '..error.' voor.  

Leesvraag: Welke soort (mens/dier/plant) komt veel voor in jouw boek, maar is onderling toch 

verschillend? 

 ‘Maar voor hoe lang’ vraagt het wortelkoor. De eik is al 180 jaar oud en gaai vindt deze uitspraak 

onheilspellend klinken. Lees bladzijde 49 'Het wortelkoor…' t/m bladzijde 53  

'….met vertellen.' voor.  

Leesvraag: Door het verhaal weet je wat onheilspellend is. Welk woord  

heb jij gelezen wat je niet kende? Kun je nu vertellen wat het betekent? 

 Lees het hoofdstuk 'De eik over de bomenwedstrijd' vanaf bladzijde 57.  

Leesvraag 1: De eik wil de mooiste boom zijn. Wat is de mooiste zin  

die jij vandaag hebt gelezen?  

Leesvraag 2: De bijnaam van de eik is Troeteleik. Wie heeft er in  

jouw boek een bijnaam? 

 


