
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Op de Eenhoornschool voert de eerste klas met kerstmis een speciaal 

toneelstuk op. Mira hoopt dat ze de hoofdrol zal krijgen, maar Dirk zit 

daar echt niet op de wachten. Zoals gebruikelijk is hij veel drukker met 

eten dan met wat hij eigenlijk zou moeten doen.  

In de voorbereiding voor het kerstfeest moet er ook een geschikte 

kerstboom worden uitgezocht in het bos. Juffrouw Glitterhoorn ziet al 

een heleboel geschikte bomen, maar de kinderen vinden de boom nog 

niet goed genoeg en willen steeds verder het bos in. 

Tijdens het repeteren blijkt dat Raheem zo zenuwachtig is dat hij alleen 

maar kan fluisteren. Hierdoor is hij bijna niet te horen en dat is best lastig, 

want hij is de verteller. Mira heeft een plan om hem te helpen, maar zal 

het haar ook lukken om dit uit te voeren?  

 
• Rani maakt Mira wijs dat het bij de Eenhoornschool gaat sneeuwen als ze de sneeuwdans 

doet, maar dat is helemaal niet waar. Lees bladzijde 17 'Het was bijna...' t/m bladzijde 20 

'...mensen eraan meededen.' voor.  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook iemand in de maling genomen  

• Mira had na de auditie gehoopt dat ze de hoofdrol zou krijgen, maar die kreeg ze niet. Lees 

bladzijde 64 'Toen was de...' t/m bladzijde 69 '...ooit zijn geweest!' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die iets anders krijgt dan gehoopt? 

• Raheem is zo zenuwachtig dat het hem alleen maar lukt om zijn tekst te fluisteren. Lees 

bladzijde 72 'Floor deed een...' t/m bladzijde 74 '...haar tekst schreeuwen.'  

voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die ergens ontzettend  

zenuwachtig voor is? 

• Mira bedenkt een plan om Raheem te helpen om zijn tekst  

goed op te kunnen zeggen. Lees bladzijde 126 'Freya de  

prins...' t/m bladzijde 132 '...naar hem grijnsde.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een ander helpt? 

 

 


