
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
Meneer de Bruin heeft er alles voor over om beroemd te worden of om te 

zorgen dat Lev beroemd wordt. Hij heeft zich nu helemaal op zijn 

detectivebureau gestort en gaat op elke opdracht af die hij voorbij ziet komen. 

Als Arie de Haan een opdracht heeft, die hij verpakt als wedstrijd, zijn er een 

aantal detectives die afhaken. Meneer de Bruin neemt de opdracht uiteraard 

aan, net als nog een paar andere detectives. Lev vertrouwt het helemaal niet en 

probeert zijn vader over te halen om niet te gaan, maar die luistert natuurlijk 

nergens naar. Uiteindelijk besluiten Lev en zijn vrienden om dan ook mee te 

gaan, zodat ze meneer de Bruin in de gaten kunnen houden en kunnen helpen 

als hij in de problemen komt.  

Vlak nadat ze de opdracht hebben aangenomen ontdekken Lev en zijn vrienden 

dat er van alles aan de hand is. Er klopt iets niet met de opdracht en het kon 

weleens behoorlijk gevaarlijk worden. Zal het ze lukken om aan het gevaar te 

ontkomen en Cor de Haan te vinden?  

 
• Meneer de Bruin is gewoon. Lees bladzijde 7 voor. 

Leesvraag: hoe gewoon zijn de personages in jouw boek? 

• De personages worden aan je voorgesteld. Lees bladzijde 7 'Meneer de Bruin' t/m bladzijde 11 '...iets 

met dieren.' voor.  

Leesvraag: Stel de personages uit jouw boek kort voor. 

• Bijna alles in de villa is gemaakt van marmer en goud. Lees bladzijde 14 'Al twee maanden...' t/m 

bladzijde 15 '...zat vol mensen.' voor.  

Leesvraag: Van wat voor materialen zijn de verblijven in jouw boek gemaakt? 

• Sommige detectives in de kamer hebben een bijzondere eigenschap, iets wat anderen niet kunnen. 

Lees bladzijde 16 'Lev herkende hun...' t/m bladzijde 19 '...in ene verdwenen.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand met een bijzondere eigenschap? 

• Otto Eksteroog laat meteen weten dat hij niet van plan is om met deze  

idioten samen te werken. Lees bladzijde 18 'Lev en zijn...' t/m bladzijde  

19 '...Niks geen spoortje.' voor. 

Leesvraag: Hoe denken de hoofdpersonen in jouw boek over elkaar?  

• De opdracht, die eigenlijk een soort wedstrijd is, valt niet helemaal in  

goede aarde. Lees bladzijde 22 'U hebt een...' t/m bladzijde 23  

'...hun collega aan.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een opdracht krijgt? 

Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat niet helemaal goed valt? 


