
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ebenezer Scrooge is een oude man die alleen om geld geeft, de 

rest is maar onzin. Zijn neef nodigt hem uit voor het kerstfeest, 

maar dat is de grootste onzin. Zijn klerk moet belachelijk hard 

werken en krijgt maar net vrij met kerst. En de mannen die om een 

bijdrage vragen, worden belachelijk gemaakt. Geld is er niet om te 

rollen, maar om te verzamelen. 

's Avonds komt Scrooge thuis en dan blijkt de deurknop op zijn 

overleden partner Marley te lijken. Dat kan toch niet? Of toch wel, 

blijkt als Marley later als geest binnenstapt. Marley waarschuwt 

Scrooge zijn leven te beteren. Er zullen 3 geesten op bezoek 

komen om hem de waarde van het kerstfeest te leren. Zal het de 3 

geesten lukken om de oude vrek een lesje te leren? 

 • A Christmas Carol is een klassiek kerstverhaal. Bij kerstmis hoort meestal sneeuw. Zo ook in dit 

boek, luister maar. Lees van hoofdstuk 1 'In Scrooge zijn...' t/m '...in kleurige pakjes.' voor.  

Leesvraag: Welk weer past er bij jouw boek?  

• Geef jij wel eens geld aan liefdadigheid of een goed doel? Lees hoofdstuk 2 'Kerstfeest is 

onzin!...' t/m '...maar ik doe niet mee' voor.  

Leesvraag: Wat is het doel van geld in jouw boek? 

• Werkelijkheid en realiteit lopen door elkaar. Lees hoofdstuk 4 'Het bezoek van het...' t/m '...ja, 

of toch nee?' voor. 

Leesvraag: Hoe is de verdeling tussen werkelijkheid en realiteit in jouw boek? 

Verleden, heden en toekomst. In A Christmas Carol komt alles aan bod.  

Lees hoofdstuk 4, 5 en 6 voor. 

Leesvraag: Wanneer speelt jouw verhaal zich af? In het verleden,  

heden of toekomst? Of loopt het ook door elkaar? 

• Dat mensen kunnen veranderen, wordt heel duidelijk in dit  

verhaal. Lees het gehele boek voor.  

Leesvraag: Verandert er iemand in jouw boek? Is dat een  

kleine of grote verandering? 

 

 


