
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
In Waarom de maan verdwijnt wordt omschreven hoe Lotti de Tweede 

Wereldoorlog beleefde in het voormalig Indië. In het begin is Lotti 6 jaar en 

woont ze samen met haar vader, moeder, Baboe en Pietje in hun huis in de stad. 

Wanneer Duitsland Nederland binnenvalt en Nederland zich overgeeft, heeft 

Nederlands-Indië geen regering meer. Lotti blijft gewoon naar school gaan, maar 

moet wel oefenen met rennen naar de schuilkelder. Baboe vertelt haar 

Indonesische sprookjes om haar gerust te stellen en dingen uit te leggen. Als 

Japan Amerika aanvalt, verklaart de gouverneur van Nederlands-Indië de oorlog 

aan Japan. De oorlog komt steeds dichterbij. Lotti haar vader moet mee met de 

vrachtwagen en Baboe is verdwenen. Zal Lotti ze ooit nog terugzien? 

• Wie is Pietje? Door terug en verder lezen kun je hier achter komen. Lees op bladzijde 9 'Naar de 

bergen...' t/m '...Lotti's bed.' voor.  

Leesvraag: Bij welk stuk in jouw boek heb je even terug of verder gelezen om het verhaal beter te 

begrijpen? 

• Lotti mag een dwergtijgerkat de fles geven. Lees bladzijde 9 'Zijn er echt...' t/m bladzijde 10 '...niet 

meenemen.' voor.  

Leesvraag: Welke dieren komen in jouw boek voor? 

• Lees op bladzijde 15 en 16 het verhaal van Baboe over wie er slimmer is de kantjil of de tijger. Dit 

verhaal is anders vormgegeven, bespreek waarom dit zo is met de leerlingen.  

Leesvraag: Wie heeft er ook een stuk in zijn boek wat er anders uit ziet dan de rest (qua vormgeving, 

lettertype, taalgebruik, enz.) Waarom zou de schrijver dit hebben gedaan? 

• Papa heeft een landkaart opgehangen in zijn kantoor. Lees op bladzijde 20 'Als Lotti...' t/m bladzijde 21 

'...ogen kijkt.' voor.  

Leesvraag: In welke omgeving speelt jouw boek zich af? Kan je dit vinden op de wereldkaart? 

• Als Lotti dingen niet begrijpt, vertelt Baboe een verhaal om het  

uit te leggen. Lees bladzijde 34 'Als Lotti...' t/m bladzijde 39 '...staat de maan.'  

voor.  

Leesvraag: Wat was het moeilijkste wat jij hebt gelezen vandaag?  

Verzin een verhaaltje om het uit te leggen? 

• Het boek heet Waarom de maan verdwijnt. Waarom zou dit de titel  

van het boek zijn? Kun je een andere titel bedenken?  

Leesvraag: Welke titel zou jij voor jouw boek kiezen? 


