
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Kalle is jongen die in een flat in Amsterdam Noord woont. In dit avontuur 

is hij samen met zijn moeder in Paramaribo om zijn stomme zus op te 

zoeken. Zij loopt namelijk stage in een ziekenhuis. Kalle gaat er van uit hij 

in Suriname een hele relaxte vakantie krijgt, lekker luieren bij het 

zwembad en dobberen op zijn opblaaskrokodil. In Suriname 

aangekomen, blijkt dat zijn moeder een jungletocht voor hem en zijn zus 

te hebben georganiseerd, terwijl ze zelf lekker bij het hotel blijft. Kalle 

vindt het helemaal niets, maar moet toch mee op avontuur. Tijdens de 

jungletocht blijkt dat zijn zus de gids veel interessanter vindt en moet 

Kalle zich alleen weten te vermaken. Al gauw belandt Kalle in een 

avontuur met verschillende jungle dieren en komt hij twee oude 

bekenden tegen in de jungle van Suriname. 

• Je leest dat Kalle de kaaiman aan een touw moet binden. Lees bladzijde 15 'De huid van…' t/m 

bladzijde 16 '…van de man.' voor. 

Leesvraag: Is er iets wat iemand eng vindt om te doen in jouw leesboek? 

• In dit fragment kom je het woord wieberen tegen. Een woord wat hedendaags niet vaak wordt 

gebruikt. Ook lees je dat Kalle schrikt van een onverwachte kikker die voor zijn voeten springt. Lees 

bladzijde 38 'Een stukje van...' t/m bladzijde 41 '...gevaarlijke, illegale goudzoekers!' voor.  

Leesvraag: Ben jij een gek woord in je boek tegengekomen? Schrijf hem op je wisbordje. 

Leesvraag: Wie schrikt er van iets in jouw leesboek?  

• Het verhaal begint dat Kalle net is aangekomen in Suriname voor een vakantie. Het boek eindigt met 

het feit dat hij nog een paar dagen kan relaxen in Suriname. Je zou dus kunnen zeggen dat het 

verhaal zich in ongeveer 3 tot 4 weken afspeelt.  

Leesvraag: Hoe lang denk je dat jouw verhaal duurt? Waar baseer je dit op?  

• De jongens zien een heel mooi vervoermiddel staan: een quad. Lees bladzijde 97 'Was jij dat..' t/m 

bladzijde 99 '...wat een gigabanden.' voor.  

Leesvraag: Welke vervoersmiddelen kom je in jouw leesboek tegen? 

• In dit stukje lees je dat de moeder van Kalle op Kalle moppert. Lees  

bladzijde 124 'En daar komen...' t/m bladzijde 126 '...twijfel over  

mogelijk.' voor.  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek ook door iemand gemopperd?  


