MINI LEESLES
LESKAART

Boutje van de rommelberg vertelt het verhaal van Boutje en zijn vader Ed, die
wonen in een rijdend huis. Ze zoeken samen naar een nieuw plekje om te
wonen, maar ze worden overal weggestuurd. Uiteindelijk komen ze aan bij een
grote lege plek, met heel veel rommel. Ze zetten hun huisje neer en Boutje
gaat al gauw op onderzoek uit in de berg rommel. In de berg rommel vindt
Boutje een gouden beeldje van een bokser. Dit blijkt een heel bijzonder beeldje
te zijn, want de politie komt bij Boutje en Ed om het te zoeken! De politie vindt
het beeldje en ze nemen Ed mee naar de gevangenis.

Boutje blijft alleen achter en vanaf dat moment doet hij er alles aan om Ed weer
terug te krijgen. Tijdens deze zoektocht ontmoet hij veel mensen zoals het rijke
meisje Sisi en de schoonmaker Sjan. Hij krijgt zelfs twee huisdieren, Ali de hond
en Rambo de vogel. Lukt het Boutje om samen met zijn nieuwe vrienden Ed
terug te vinden? Duik dan gauw in Boutje van de rommelberg!
•

Boutje en Ed gaan bij de rommelberg wonen. Hier worden allerlei spullen weggegooid die nog goed
te gebruiken zijn. Hiermee wordt het maatschappelijke thema duurzaamheid en verspilling
aangekaart. Lees bladzijde 10 'Waar moeten we...' t/m bladzijde 17 '...toch?' antwoordde Ed.' voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek een maatschappelijk thema aangesneden?

•

Boutje start, door de hulp van Sisi, een eigen bedrijfje met uitvindingen die hij maakt van spullen
gevonden op de rommelberg. Lees bladzijde 41 'Met z'n drieën...' t/m bladzijde 45 '...toch zeker
vanavond.' voor.
Leesvraag: Welke baantjes komen er in jouw boek voor? Zou jij dit baantje zelf willen hebben?

•

Boutje bedenkt plannetjes om Ed te bevrijden. Lees bladzijde 78 'Een paar dagen...' t/m bladzijde 82
'...tweede keer mislukt.' voor.
Leesvraag: Welke plannetjes worden er in jouw boek bedacht? Slagen ze?

•

Boutje krijgt van Sisi een heel bijzonder cadeau, Rambo de kanarie. Lees
bladzijde 83 'Jammer, zei Sisi...' t/m bladzijde 88 '...geen deftige dame.' voor.
Leesvraag: Worden er in jouw boek cadeautjes gegeven? Wat krijgen
ze en is het een bijzonder cadeau?

•

Boutje is arm en Sisi is rijk. Ondanks hun grote verschillen zijn het
dikke vrienden. Lees bladzijde 133 'Het eerste stuk...' t/m bladzijde
137 '... een goed idee.' voor.
Leesvraag: Lijken de personages in jouw boek juist of niet op elkaar?
Waarom?

