MINI LEESLES
LESKAART

Het Achterhuis start met een uitleg waarin wordt beschreven hoe het boek tot stand is
gekomen.

Wanneer Anne Frank 13 jaar wordt, krijgt zij een dagboek cadeau. In eerste instantie ziet
ze weinig belang in het schrijven van een dagboek: Wie zou er interesse hebben in de
ontboezemingen van een dertienjarig Joods schoolmeisje? Maar op 20 juni 1942 bedenkt
zij dat ze haar dagboek wil beschouwen als haar beste vriendin en vanaf dat moment
begint elk bericht met Lieve Kitty. Anne vertrouwt haar dagboek al haar gedachten toe. Op
9 juli 1942 vlucht Anne met haar familie naar een schuilplaats toe, Het Achterhuis. Vanaf
die plek beschrijft zij vanuit haar perspectief de Tweede Wereldoorlog. Het laatste bericht
in haar dagboek schrijft ze op 1 augustus 1944 vanuit deze plek.
In het nawoord is beschreven wat er is gebeurd met Anne Frank na haar laatste
dagboekbericht.
•

Anne Frank heeft een kat Moortje. Lees bladzijde 9 'Ik zal maar beginnen...' t/m bladzijde 10 .... natuurlijk toeval.'
voor.
Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon een huisdier?

•

Het Achterhuis start met het voorstellen van verschillende personages. Lees bladzijde 10 'Dan kwam Hanneli...'
t/m bladzijde 13 '... ik vind je zo fijn!' voor.
Leesvraag: Welke personages komen in jouw boek voor en wat zijn hun karaktertrekken?

•

Het Achterhuis is een realistisch boek. Pak er ook een boek over de Tweede Wereldoorlog zoals De wens in het
water bij. Lees uit beide boeken een stukje voor en ga in gesprek waar realistische en fictieve aspecten uit
blijken.
Leesvraag: Welke elementen uit jouw verhaal kunnen echt gebeurd zijn?

•

Anne Frank is de hoofdpersoon van het boek. Het boek is geschreven vanuit de ik-vorm.
Leesvraag: Vanuit welk(e) personage(s) wordt jouw verhaal verteld? Als dit wisselend is: hoe weet je welk
hoofdstuk vanuit wie verteld wordt?

•

Anne Frank bevindt zich bijna het gehele boek in Het Achterhuis. Lees bladzijde 27 'Het is gebouw zit als volgt...'
t/m bladzijde 29 '...Achterhuis voor!' voor.
Leesvraag: In welke omgeving speelt jouw boek zich af?

•

Anne krijgt als cadeau een verjaardagsvers. Lees het gedicht op bladzijde 97
voor. Welke sfeer heeft het? Welke woorden beschrijven deze sfeer?
Leesvraag: Welke sfeer proef je in jouw boek en uit welke woorden blijkt dit?

•

Foto's van Anne. Vanaf bladzijde 161 staan er allerlei afbeeldingen van
Anne. Wat zouden de beweegredenen zijn om deze foto's toe te voegen.
Leesvraag: Welke afbeeldingen staan er in jouw boek en waarom zouden
deze afbeeldingen zijn gekozen?

