
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Ach die arme Stinkhond, ken je hem al? De hond die in een vuilnisbak 

woont, ruikt naar sardientjes en eruit ziet als een gerafeld tapijt. Hij 

heeft altijd pech en snapt niet zo goed hoe de wereld in elkaar steekt. 

Gelukkig is daar zijn goede vriend Plattekat die hem altijd komt 

redden. In dit deel van Stinkhond is Stinkhond jarig! Wat zou dat voor 

deze pechvogel op gaan leveren? Krijgt hij een leuk feest, met cadeaus 

en veel bezoek? Als je de verhalen van Stinkhond kent, weet je dat er 

van alles gaat gebeuren! 

• Plattekat weet precies op welke dag ze jarig is, maar Stinkhond heeft geen enkel idee. Hij weet dus 

ook niet hoe oud hij eigenlijk is! Lees bladzijde 9 'Stinkhond zit zich...' t/m bladzijde 11 '...poedel het 

uit.' voor.  

Leesvraag: In boeken wordt vaak niet precies verteld hoe oud iemand is. Kun jij in jouw boek 

inschatten hoe oud iedereen is? 

• Stinkhond gaat op zoek naar zijn moeder. Plattekat helpt hem om niet in de smoesjes van mensen te 

trappen die zeggen dat zij zijn ouders zijn. Hiervoor gebruikt hij het spreekwoord: het is gemakkelijker 

om een graat te zoeken in een bevroren vis dan je moeder te vinden. Lees bladzijde 27 'Met zijn kop...' 

t/m bladzijde 30 '...een onmogelijke opdracht' voor.  

Leesvraag: Welke spreekwoorden worden er in jouw boek gebruikt? Worden ze ook direct uitgelegd?  

• Op het verjaardagsfeestje van Stinkhond komen Aagje Nederlaagje en Felix De Fuyver. Deze twee zijn 

een grote tegenstelling. Felix is opgevoed in rijkdom en Aagje is arm en heeft maar weinig. Lees 

bladzijde 35 'Daar is de...' t/m bladzijde 39 ''...terugzien', hoopt Stinkhond.' voor.  

Leesvraag: Wie zijn er in jouw boek elkaars tegengestelde? Op wat voor manier? 

• Felix heeft ervoor gezorgd dat de ouders van Stinkhond op zijn feestje komen. Op de plaatjes zie je 

dat het vieze honden zijn. Ze heten Vies, Vals en Vuil. Lees bladzijde 41 'Felix  

De Fuyver...' t/m bladzijde 45 '...geurtje', denkt Plattekat.' voor.  

Leesvraag: Passen de namen in jouw boek goed bij de personages?  

Op wat voor manier? 

• Hoewel het er op lijkt dat het feestje van Stinkhond een grote  

teleurstelling wordt, komen uiteindelijk toch al zijn vrienden langs.  

Dit zijn vrienden die in eerdere boeken voorgekomen zijn en wél  

lief zijn geweest voor Plattekat. Lees bladzijde 65 'De laatste gasten  

druipen...' t/m bladzijde 70 '...er bijna allemaal.' voor.  

Leesvraag: Bestaat jouw boek uit eerdere delen? Zie je overlap in  

dit boek en voorgaande delen? 


