
 

 

  
MINI LEESLES 

LESKAART 
Pas op voor de billenbijter! is een boek met grappige gedichtjes 

over griezels. Wat dacht je van een monster dat onder in jouw 

wc woont? Of een moeder die eigenlijk een vampier is? Of een 

monster dat dol is op kusjes?  

Fun fact: het boek is geschreven door Lucas van de 

Meerendonk. De leerlingen in je klas herkennen hem vast als 

presentator van het Jeugdjournaal!  

 

De billenbijter 

- In dit gedicht wordt heel goed uitgelegd hoe de billenbijter eruit ziet. Waar wordt er in 

jouw boek goed uitgelegd hoe iets of iemand eruit ziet? 

- Dit gedicht zou je goed kunnen koppelen aan het prentenboek 'een ridder zonder billen'. 

Wat voor billen zou de billenbijter kiezen uit de billenwinkel van het prentenboek?  

 

Het kusjesbeest 

- Het kusjesbeest is stapelgek op lippenstift en kusjes geven. Waar is jouw hoofdpersoon gek 

op? 

 

Eet-mij-nietje 

- Welke cadeautjes worden er in jouw verhaal uitgedeeld? Zijn ze er blij mee? 

 

Het poepiemonster 

- Het lievelingseten van het poepiemonster is jouw poep! Wat is  

het lievelingseten van jouw hoofdpersoon? 



 

De mampier 

- Welke woorden kunnen de kinderen verzinnen bij monsternamen? Zoals vampier-mampier? 

- Het blijkt dat mama een vampier is. Ze leeft 's nachts en overdag slaapt ze. Welke gekke 

eigenschap heeft iemand in jouw boek? 

 

De kakbouter 

- Joepies slaapkamer stinkt enorm. Welke dingen kun jij bedenken die daar zouden kunnen 

liggen? 

 

De monsterbaby 

- Er is een baby geboren, maar niet zomaar een. Een meisje met vlijmscherpe tanden! Hoe ziet 

het gezin in jouw boek eruit? 

 

De petteretet 

- Wordt er in jouw boek iemand gepest of geplaagd? Hoe wordt het opgelost? 

 

De weerwolfman 

- Gerrit blijkt niet zomaar een weerman te zijn. Bij volle maan verandert hij namelijk in een 

weerwolf! Is er iemand in jouw verhaal die ook een hele andere kant blijkt te hebben?  

 

Snotterschimmelsmurriesoep 

- Bedenk zelf een zo vies mogelijke soep. Wat doe jij er allemaal in? 

 

Meester mummie 

- De klas haalt een geintje uit met Meester Mummie. Wordt in jouw boek iemand in de maling 

genomen?  

- Als jij van jouw meester of juf een monster zou mogen maken, wat zou je dan kiezen? Hoe 

zou hij of zij eruit zien? 

 

Zombig 

- Wie ziet er in jouw verhaal wat vreemd uit? 

- De zombig ziet er heel gek uit. Kies jouw lievelingsdier en maak daar  

een bijzonder geval van.  

 


