
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Waanzinnige boomhutverhalen bestaat uit verschillende avonturen waar nog 

niet eerder over geschreven was. Zo vervelen Andy en Terry zich op een heel, 

heel regenachtige dag. Vinden ze een toverstaf waarmee Andy in een hond 

verandert wordt. Vieren ze stoel-in-je-neusdag. Houden ze een grote 

sprongen-springwedstrijd. Worden ze opgezogen door een supertopper-

zuigeropper. En is Andy stronteigenwijs waardoor de haaien zijn hoofd eraf 

bijten. 

Oftewel: waanzinnige boomhutverhalen om bij weg te dromen! 

 
• Lees bladzijde 6 ''Hé, Andy', zei Terry…' t/m bladzijde 9 '…moet de slang zijn.' voor. Het boek is 

geschreven door Andy en dat merk je doordat hij de ik-persoon uit het boek is. Dit verhaal is echt 

geschreven alsof Andy tegen je praat, vanuit het ik-perspectief. De manier van schrijven heet het 

vertelperspectief. 

Leesvraag: Ga tijdens het lezen in jouw boek op zoek naar wie vertelt. Je kunt kiezen uit de alwetende 

verteller (die weet en ziet alles), het ik-perspectief vertellend (er wordt door een persoon verteld wat 

geweest is), het ik-perspectief belevend (er wordt door een persoon van alles beleefd) en het 

personale perspectief (de verteller volgt één persoon). 

• Het boek zit vol fantasie. Lees bladzijde 20 ''Hé, Andy', zei Terry…' t/m bladzijde 23 '…de toverstaf het 

bos in.' voor.  

Leesvraag: Zitten er in jouw boek momenten waarvan je weet dat die niet in het echt kunnen 

gebeuren? 

• Lees bladzijde 71 ‘'O-oh', zei ik, en ik deinsde...' t/m bladzijde 79 '…en nog eens...' voor en laat vooral 

de illustraties zien. In dit boek zitten geweldige illustraties. 

Leesvraag: Welke illustraties uit jouw boek vind jij leuk/mooi/bijzonder en wat is er op die illustratie 

te zien? 

• Successen moet je vieren. Lees het verhaal De supertopper-zuigertopper voor  

op bladzijde 65. Of vertel dat alles is opgezogen door De  

supertopper-zuigeropper en lees vanaf bladzijde 74 'Ik vloot rond in...'  

t/m bladzijde 79 '...en nog eens...' voor.  

Leesvraag: Wat moet er gevierd worden in jouw boek? 

• Luisteren jouw vrienden goed? Lees bladzijde 81 'De dag dat de  

haaien mijn hoofd eraf beten...' t/m bladzijde 85 '...in zat!' zei ik.' voor. 

Leesvraag: Kom je goed bedoelde adviezen tegen? Wat wordt  

daarmee gedaan? 

 


