
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De leerkrachten van groep 7 van de Rover Hoepsikaschool zijn helemaal klaar 

met het geven van de dagelijkse rekenlessen. De lessen komen uit een hele 

oude, saaie methode. Er stonden rijtjes en nog meer rijtjes in en de getallen 

leken op mieren die liepen te kriebelen. De kinderen van groep 7 vonden dat 

ook, maar wisten niet dat hun twee leerkrachten er net zo instonden. Er wordt 

besloten dat de ene helft van het rekenboek wordt weggelaten en wordt 

vervangen door rekenvragen. Deze rekenvragen woorden door de leerlingen 

zelf bedacht en zijn belangrijk voor hun leven. Iedere week wordt er één 

rekenvraag behandeld en elke leerling komt aan de beurt gedurende het 

schooljaar. Door deze nieuwe rekenlessen zal er veel veranderen voor de klas. 

Enkele voorbeelden van de rekenvragen zijn: 

- Hoeveel slechter is het om met een vliegtuig te reizen dan met een trein? En 

hoeveel duurder is het? En hoeveel sneller? 

- Hoe maak ik een toetje voor 7 personen? 

- Hoe groot is de kans dat je met je dubbelganger in de klas zit? 

-Aan welke soort korting heb je iets en aan welke niets? 

 Lees bladzijde 161 'Iedereen in huis...' t/m bladzijde 163 '...het eerste aankomt.' voor. In dit stukje kom je het 

buitenlandse woord ‘antroewa’ tegen. Een antroewa is een een glanzend witte of lichtgroene, ronde vrucht die 

ongeveer even groot is als een flinke tomaat. 

Leesvraag: Kom je in jouw boek ook een buitenlands woord tegen? Of een ander onbekend woord? Schrijf er 

maximaal 3 op je wisbordje tijdens het lezen. 

 Lees bladzijde 55 'Ik heb iets...' t/m bladzijde 56 '...verstand van vriendschap.' voor. Dit leesstukje gaat over 

Patrick die op voetbal zit. 

Leesvraag: Wordt er in jouw leesboek ook over een sport gesproken? Op welke sport zou jouw hoofdpersoon 

kunnen zitten? 

 Roos en Romée zijn beste vriendinnen. Lees bladzijde 38 'Vreemde week op...' t/m bladzijde 40 '...geen roddelen 

toch.' voor. 

Leesvraag: Met wie is jouw hoofdpersoon bevriend?  

 Pijke heeft moeite met het bedenken van een rekenvraag. Gelukkig kan hij bij  

Saya terecht met dit probleem. Lees bladzijde 105 'Het duizelde Pijke...' t/m  

bladzijde 106 '...wist zijn vraag.' voor. 

Leesvraag: Bij wie kan jouw hoofdpersoon terecht met een probleem? 

 Lees bladzijde 7 'Je weet toch...' t/m bladzijde 8 '...zich moest nemen.' voor.  

Geef de kinderen vervolgens een korte samenvatting van het gehele boek. 

Leesvraag: Kan dit verhaal deels echt gebeurd zijn? Waarom wel of niet?  

Kun je uitleggen of jouw verhaal in je boek echt gebeurd zou kunnen zijn?  

Waarom denk je dat? 

 


