
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
In dit 'Hey, ik ben oké - lees- en doeboek' lees je over twee 

paarden die een uitdaging krijgen van hun moeder. Ze gaan op 

pad en onderweg komen ze allemaal verschillende dieren tegen 

die aansluiten bij het gezelschap. De verschillende dieren hebben 

allemaal hun eigen kenmerken en specialiteiten, dit zorgt af en 

toe voor wrijving. De dieren leren elkaar hierdoor beter kennen en 

leren nieuwe sociale vaardigheden. 

Bij de thema's die in het verhaal worden besproken zijn denk, doe 

en voel opdrachten geschreven die kinderen zelfstandig en in 

groepen kunnen uitvoeren.  

 • Ada en Ashwin staan voor een uitdaging. Lees bladzijde 8 'Het is een...' t/m bladzijde 9 '...en 

luisteren aandachtig.' en bladzijde 11 'Dit is jullie' t/m '...jullie veel succes!' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die de uitdaging aangaat? 

• Ashwin en Ada hebben beide andere ideeën over wat een goede leider is. Lees bladzijde 15 

'Wanneer hun mama...' t/m '...hinnikt Ashwin enthousiast.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek een leider? Wat voor een leider is hij? 

• Als Ashwin een dier ziet dat hij niet kent, moet hij daar erg hard om lachen. Hij maakt het dier 

belachelijk. Ada stelt de vogel op haar gemak. Lees bladzijde 19 'Zo vertrekken zus...' t/m '...het 

zand! Hahahaha!', bladzijde 21 'Toe, Ashwin, zo...' t/m '...vraagt ze mij.', bladzijde 24 'Aarzelend 

kijk ik...' t/m 'trots op jezelf!' en bladzijde 26 'Trouwens je ziet...' t/m '...wel goed kan.' voor. 

Leesvraag 1: Is er in jouw boek iemand die een ander belachelijk maakt? 

Leesvraag 2: Komt er in jouw boek iemand iets onbekends tegen? Hoe  

gaat hij daarmee om? 

Leesvraag 3: Is er in jouw boek iemand die zich ergens voor  

schaamt?  

• Sushi vindt wat Ashwin doet niet leuk en komt voor zichzelf op.  

Lees bladzijde 29 'Weet je wat...' t/m '...iedereen is welkom!',  

bladzijde 31 ''Al goed,' zucht...' t/m '...knipoogt naar Ashwin.',  

''Oké,' zucht Ashwin...' t/m '...mij zo noemt.' en bladzijde 36  

'Oké, oké, het...' t/m bladzijde 37 '...dit stemmetje zijn?' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die voor zichzelf opkomt? 


