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47Thema 2 - les 3

les 3

Twee vogels op een bank
Ik kan vragen over een verhaal beantwoorden.
Ik kan hoofdpersonages benoemen en hun belangrijkste eigenschap omschrijven.
Ik kan een cover ontwerpen voor een boek.

Vul de cover aan met volgende elementen:

– de titel Twee vogels op een bank
– de naam van de auteur, Kristien Dieltiens
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Lees de taalweter.

Wat is een homoniem?
Er bestaan woorden die meer dan één betekenis hebben.

Bv. Wanneer iemand een kogel afvuurt, is dat een schot.
 Maar een kerel uit Schotland is ook een Schot.

Een woord met meerdere betekenissen noem je een homoniem.
Homoniemen klinken hetzelfde, maar hebben niet altijd dezelfde schrijfwijze.
Denk maar aan zei – zij, mei – mij ... Ook dat zijn homoniemen!

Lees de korte inhoud van het boek.

Mees heeft astma, maar probeert daar zo goed als het gaat mee te leven.
Als op een dag de mooie Merel in zijn klas verschijnt, is hij meteen in de  
ban van haar.
Al snel klikt het tussen hen en Mees is in de wolken.
Maar Merel is wat teruggetrokken en haar vreemde gedrag roept vragen op.
En dan ontdekt Mees haar geheim.

5

W
de astma ziekte aan de luchtwegen waardoor je moeilijker ademt

in de ban zijn van iets ergens helemaal gek van zijn

Vul het schema aan.

De hoofdpersonages

  is een       heeft 

  is een       heeft 
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Leg het onderstreepte deel van de titel uit.

Twee vogels op een bank

 

Mees en Merel vertellen ieder om de beurt over hun belevenissen. Lees hun verhaal.

Mees
Mijn lerares vooraan praatte honderduit over de 
klasregels en deed ook een oproep om het nieuwe 
meisje welkom te heten.
“Merel, achteraan is nog een plaatsje vrij. Neem je 
spullen en zet je naast Mees, de jongen met zijn rode 
sweater”, zei ze vriendelijk. 
“Haha, twee vogels naast elkaar”, grapte Evelien en ze 
kletste daarbij op haar dijen. “Mees en Merel! Tsjilp, 
Tsjilp!”

Merel
Natuurlijk werd ik aangestaard; ik was de nieuwe en dat zorgt altijd voor nieuwsgierigheid. 
Gelukkig hield de juf zich aan de afspraken en zei ze niet waarom ik midden in het jaar van 
school veranderde.
Ze wees me een bank aan achteraan in de klas, vlak bij de deur, waar een jongen zat met een 
knalrode sweater aan.
Na de speeltijd werd de klas in twee groepen opgesplitst en de regels van handbal werden door 
de sportleraar nog eens uitgelegd. Ik nam plaats op de bank vlakbij en haalde een leesboek uit 
mijn schooltas.
“Hou je maar rustig met iets bezig”, had de sportleraar gezegd. Ik zag hoe de kinderen naar me 
keken en ik hoorde hen denken: waarom doet die nieuwe niet mee?
De aandacht van de jongens ging al vlug over in het balspel. Enkele haantjes-de-voorste 
sloofden zich uit om te winnen. De leuke jongen die Mees heette, 
kreeg het steeds moeilijker met lopen en springen, zag ik. Hij 
ademde zwaar, moest even bekomen aan de zijlijn en de leraar gaf 
hem de toestemming om naast mij op de bank tot rust te komen. 
Zijn ademhaling was hijgend toen hij hortend en stotterend zei: 
“Hier zitten we nu als twee vogels op een bank.”

Mees
Juf Dina liet ons het volgende uur nadenken over een taak waar 
niemand onderuit kon.
“Jongens en meisjes, vanaf donderdag komt iedereen hier, per 
twee, vooraan in de klas een spreekoefening houden. Het is de 
bedoeling dat je samenwerkt. Je mag het hebben over een dier 
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of een boeiend land of je mag ook spreken over iets wat je hebt meegemaakt. Het kan ook een 
gezamenlijke hobby zijn, of iets waar jullie dagelijks mee bezig zijn.”
Merel stompte me met haar elleboog.
“Weet jij waarover je wilt spreken?” vroeg ze.
Ik schudde mijn hoofd en snoot mijn neus.
“Laten wij samen iets doen”, zei ze en ze keek me met vragende ogen aan.
“Had jij al een onderwerp in gedachten?” vroeg ik.
Ze haalde haar schouders op. “Eigenlijk heb ik er geen zin in en wil ik het het liefst van al
over niets hebben”, zei ze luchtig.
Dat er iets was met haar, voelde ik met iedere vezel van mijn lichaam. Maar waarom deed ze zo 
haar best om iedereen en alles van zich weg te houden? Had ze misschien een geheim dat ze 
met niemand wilde delen?
Even later zag ik hoe een papiertje van hand tot hand werd doorgegeven. Petula, de ‘leading 
lady’ van de klas, moest haar commentaar kwijt. Zij kon nooit stilzitten en ze was de grootste 
babbel van de klas.

Merel
“Ging het een beetje, mijn meisje?” vroeg papa bezorgd.
Weer zag ik de droevige blik in zijn ogen en op mijn beurt maakte ik me zorgen om hem.
Ik toverde een brede glimlach op mijn wangen en antwoordde: “Alles onder controle, vadertje 
van me!”
“Waren de kinderen een beetje aardig tegen jou?” vroeg hij me zijdelings aankijkend.
“Superaardig!” riep ik vrolijk. “Ze willen allemaal mijn vriendin worden!”
Ik schrok een beetje van mijn eigen leugen en zuchtte diep.
“Zo, dat is fijn om te horen”, zei hij zacht en ik zag dat hij weer met zijn gedachten afdwaalde. Ik 
wist waar hij steeds aan moest denken en wat hem wakker hield. Aan hetzelfde waar ikzelf zo 
vaak aan dacht. Aan datgene wat nooit uit ons hoofd en ons hart zou verdwijnen en aan dat wat 
ons ons hele leven als een donkere schaduw zou blijven achtervolgen.
Ik bleef zolang mogelijk op, want tijdens de nachten was de pijn soms niet te harden.

De volgende dag holde ik na schooltijd naar buiten, waar papa zat te wachten in zijn auto.
“Alles in orde?” vroeg hij en ik wist dat hij geen antwoord verwachtte.
We reden langzaam de stad uit en passeerden het stadspark. Wat verder doemde het grote 
bakstenen gebouw op waaraan ik zo’n hekel had! Een jaar lang had ik hier vertoefd. Eerst zes 
maanden, dag en nacht, in dezelfde kleine kamer. Daarna moest ik er dagelijks van ‘s morgens 
tot ’s avonds naartoe.
Even later parkeerde mijn vader de auto en toen ik uitstapte, zag ik Mees. Hij reed rakelings langs 
onze auto en ik kon me nog net bukken. Ik wilde echt niet dat hij me 
zag of dat hij iets te weten kwam over mij.

Mees
Oma en opa waren onverwacht op bezoek gekomen en ik vond het 
jammer dat ik weg moest. Mama had hutsepot gemaakt en papa 
had oude verhalen verteld. Daardoor kwam ik bijna te laat op mijn 
afspraak. Om twee uur stipt moest ik er zijn, het liefst buiten adem.
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Ik fietste zo snel ik kon en holde het grote gebouw in. De weg kende ik als mijn broekzak: op 
de benedenverdieping, tweede gang links. Dat was de afdeling waar kinderen met alle soorten 
ademhalingsmoeilijkheden geholpen werden.
Mijn bezoekje was al na tien minuten afgerond en ik wandelde op mijn gemak door de gang.
Plots zag ik wat verderop in de gang Merel zitten. Waarom was ze hier in het ziekenhuis? Ik wilde 
het weten, dus bleef ik geduldig wachten. De deur ging open en de arts wenkte Merel en de 

man naast haar. Ik vermoedde dat het 
haar vader was.
Toen de deur achter hen dichtviel, kwam 
ik van achter de muur tevoorschijn. Ik liep 
naar de wachtplaats waar ze had gezeten. 
Op de deur zag ik een naamplaatje: 
R. Verboven, plastisch chirurg.
Wat verder hing een bord met een 
handleiding voor de levensreddende 
handelingen bij brandwonden. “Water en 
de rest komt later!” las ik.
Had Merel brandwonden en mocht ze 
daarom niet mee sporten of zwemmen? 

Waarom zweeg ze erover en waarom droeg ze dit geheim in haar eentje?
Ik ging op een rode stoel zitten en wachtte tot ze buitenkwam. Het duurde lang. Toen ze 
eindelijk kwam, zag ik dat ze had gehuild. Ze schrok toen ze 
me daar zag zitten.
“Hoi, Merel!” zei ik stoer en ik schrok van mijn eigen durf.
“Ik heb je opgewacht, want we moeten het nog hebben 
over ons gezamenlijk werkstuk. Of was je dat vergeten?”
“Het werkstuk gaat over iets wat we gemeen hebben”, 
zei ik.
“Over vogels en hoe ze leven en zo”, hakkelde ze en ze werd 
bloedrood.
“Ja, over vogels en over hun specifieke levenswijze”, 
antwoordde ik en ik liet me niet van mijn stuk brengen. 
Misschien was het door haar droevige gezichtje dat ik nog 
meer moed kreeg.
“We willen het hebben over twee vogels op een bank die 
Merel en Mees heten en die moeite hebben met vliegen en 
met zwemmen en met fietsen.” #
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Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Merel vindt het maar niets op de nieuwe 
school. Iedereen wil weten waarom ze op de 
bank blijft zitten tijdens het sporten. Niemand 
mag haar geheim kennen. Alleen haar vader. 
En Robbert, die haar zoveel pijn doet, ook 
al doet hij dat alleen om haar te helpen.
Mees zit ook op de bank, vanwege zijn 
astma. Hoe vraag je aan het mooiste meisje 
van de klas wat er met haar scheelt?

Tw
ee vogels op een bank  | Kristien Dieltiens
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Kristien Dieltiens | Lobke van Aar

Thema 2_Twee vogels_COVER.indd   Alle pagina's 12/07/18   13:11



52 Thema 2 - les 3

Leg nu de volledige titel van het boek uit.

Twee vogels op een bank

 

 

 

Ontwerp een illustratie voor de cover op p. 47.

a Bepaal eerst de plaats die bij de titel past.

– Waar bevinden Mees en Merel zich als ze op hun bankje zitten?  

– Hoe herken je zo’n zaal?  

b Teken de zaal in 3D. Volg het stappenplan.

STAP 1: Teken in het midden van je blad een verticale lijn van 8 cm (A).

STAP 2:  In het midden van die lijn zet je een punt. Op die hoogte teken je links en rechts 
punten B en C. Dat zijn de vluchtpunten.

STAP 3: Daarna maak je drie (of meer) verticale balken.

STAP 4:  Nu teken je vanuit vluchtpunt B de sportramen in zone D. Je legt je lat steeds op punt 
B om in zone D een lijn te trekken. Je doet hetzelfde met punt C en zone E.

c Kies op het kopieerblad afbeeldingen die je wilt gebruiken. Knip ze uit en kleef ze op je 
achtergrond.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de hoofdpersonages benoemen en hun belangrijkste eigenschap   
omschrijven.

Ik kon vragen over het verhaal van Mees en Merel beantwoorden.  

Ik kon een mooie cover ontwerpen voor het boek.  
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les 4

Dit mag niet in verkeerde handen 
vallen

Ik kan de gewenste informatie in informatieve teksten vinden.
Ik kan informatie chronologisch ordenen.

Blader door het boek Geheim Agent voor niet-zo-slimmies. Lees de hoofdstukken scannend door 
zodat je in grote lijnen weet wat erin staat.

Plaats de getallen 1 tot en met 7 in de vakjes.
1 plaats je bij het hoofdstuk dat je het interessantst lijkt, 7 bij het hoofdstuk dat je het minst 
aanspreekt.

Lees de hoofdstukken nauwkeurig. Start met het hoofdstuk waar je 1 bij schreef, lees daarna het 
hoofdstuk waar je 2 bij schreef, en ga zo door tot 7.

Geheim Agent 
voor 

niet-zo-slimmies

In dit boek:
Het mysterie  
Sherlock Holmes

Wat zijn bewijzen?

Het misdaadbord

Verstopplaatsen

Je stem veranderen

Soorten bronnen

Op zoek naar  
getuigen

Voor Niet-zo-slimmies zijn overal!

1

2

3
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 Het mysterie Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is de bekendste detective aller tijden. 
Waarom vinden we hem zo leuk? Wel, iedereen houdt 

van raadsels en we zijn dol op het ontcijferen ervan. Het is 
heel leuk om een mysterie stukje voor stukje te ontrafelen 
en niemand is daar beter in dan Sherlock.

Sherlock Holmes bestaat niet echt. Hij is een fictief 
personage dat in 1886 bedacht werd door de Engelse 
schrijver Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock woonde in 
Bakerstreet op nummer 221b. Er verschenen zestig 
verhalen over hem die zich afspelen in zijn thuisstad 
Londen. Hij was briljant, maar ook een beetje vreemd. 
De manier waarop hij misdaden oploste, was zijn tijd ver 
vooruit. Veel detectives baseren zich voor hun werk dan 
ook op de technieken van Sherlock:
  Vingerafdrukken, schoenafdrukken en handschriften 

onderzoeken.
  De plek van de misdaad grondig onderzoeken. Kijken 

naar de kleinste details.
  Misdaden oplossen door de verdachten en hun gedrag te bestuderen.
 Met een microscoop dingen in detail bekijken.
  Alle aanwijzingen samenbrengen en zo het mysterie ontrafelen voor de politie dat doet.

In dit boek leer je te denken zoals 
Sherlock Holmes. Je hoeft gelukkig 
geen idioot hoedje op te zetten of 
een pijp te roken . Je ontdekt welke 
eigenschappen je als detective moet 
bezitten en lost op verbluffende wijze 
raadsels op. Wie weet word jij later ook 
een superberoemde detective!

23 Geheim Agent voor niet-zo-slimmies 

W
ontrafelen
ophelderen, uitpluizen
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 Wat zijn bewijzen?

Van een achtergelaten vluchtauto tot een mensenhaar 
– bewijsmateriaal is er in allerlei soorten en maten. 

Opsporingsteams gebruiken wat ze op de plaats delict 
vinden om de identiteit van aanwezige personen vast te 
stellen, een verdachte met het slachtoffer of misdrijf of 
de locatie in verband te brengen, of aan te tonen dat een 
getuigenverklaring juist is. Bewijzen kunnen ook helpen 
iemand uit te sluiten als verdachte.

Soorten bewijs
Niet alle bewijzen bestaan uit voorwerpen, zoals kleding, 
kogels of glassplinters. Vinger- en voetafdrukken, 
foto’s van de plaats delict en digitale bewijzen van 
computerbestanden kunnen allemaal cruciaal zijn. 
Belangrijk bewijs wordt ook vaak geleverd door de 
verklaring van personen die ofwel getuige van het misdrijf 
waren of de politie over de activiteiten van een verdachte 
persoon informeren.

Een zaak opbouwen
Zelden wordt een misdrijf opgelost dankzij één enkel bewijsstuk.  
Gewoonlijk moet het opsporingsteam een groter beeld van de gebeurtenissen  
voor, tijdens en na het misdrijf opbouwen. Elk bewijsstuk moet  
zorgvuldig geregistreerd en bewaard worden, want alleen dan is het  
toelaatbaar in een rechtszaak. 

 Het misdaadbord

Tijdens een onderzoek wordt alle informatie verzameld 
op een ‘misdaadbord’. Vaak prikt men in het midden 

de foto van de verdachte. Men zoekt verbindingen tussen 
de bewijsstukken en duidt die aan met een stukje touw. 
Op die manier hoopt de politie het schuldig gespuis 
achter de tralies te krijgen.

 Geheim Agent voor niet-zo-slimmies 24
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 Verstopplaatsen

Het is gevaarlijk om waardevolle papieren en attributen in je kamer  
achter te laten, waar de vijand ze kan vinden. Met een beetje  

vernuft kun je uitstekende verstopplaatsen verzinnen.

Papieren verstoppen
Platte dingen zoals brieven zijn gemakkelijk te verstoppen. Je kunt ze onder meubels of 
onder de lade van een kast plakken. Kleine voorwerpen kun je kwijt in de ruimte achter de 
lade, maar zorg ervoor dat ze nog goed sluit, anders trekt het de aandacht en verraad je zo 
de verstopplaats. Je kunt papieren ook vastplakken tegen de achterkant van schilderijen. Dat 
is een uitstekende opbergplek en voor anderen vrijwel onmogelijk te ontdekken.

In een oud boek, dat je toch niet meer nodig hebt of dat je 
speciaal hiervoor koopt in een tweedehandszaak, kun je de 
onderkant en zijkant van twee bladzijden aan elkaar lijmen, 
zodat je een geheime envelop hebt waarin je documenten 
kunt stoppen. Dat kun je ook doen met de bladzijden van een 
tijdschrift.

 Je stem veranderen

Het eenvoudigst is om met een zware of hoge stem te gaan praten. Maar als je er handig 
in bent, kun je ook een dialect nadoen. Er zijn nog manieren om je stem te veranderen. 

Sommige trucjes kun je alleen over de telefoon doen, als je dus niet zichtbaar bent!

1 Knijp je neus dicht. Zo klink je erg verkouden.
2 Druk je tong tegen je onderste voortanden. Je gaat vanzelf slissen.
3 Doe een zakdoekje over de telefoon als je praat.
4 Praat met een duim of vinger in je mond.
5 Prop een kleine zakdoek in een wang, tegen je achterste onderkiezen 

aan. (Daarmee kun je ook je gezicht veranderen, maar dan moet je in 
elke wang een zakdoek stoppen.)

6 Bind een sjaal of grote zakdoek over je neus en mond, als een 
bandiet.

Hanno?

25 Geheim Agent voor niet-zo-slimmies 
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 Soorten bronnen

Bij een onderzoek spelen bronnen een belangrijke rol. Die bronnen kun je op 
verschillende manieren indelen.

Primaire en secundaire bronnen
  Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een zaak betrokken waren 

(bijvoorbeeld ooggetuigen).
  Secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die er zelf niet bij waren, maar hun 

informatie hebben van horen zeggen of door iets gelezen of bestudeerd te hebben.

Geschreven en ongeschreven bronnen
 Geschreven bronnen zijn bijvoorbeeld kranten, brieven 

en dagboeken.
 Ongeschreven bronnen kun je onderverdelen in:

• gesproken bronnen (bv. interviews)
• gebouwen, voorwerpen ...
• beeldbronnen (bv. tekeningen, schilderijen, foto’s)
• bewegende beeldbronnen (bv. film, dvd)

 Op zoek naar getuigen

Als je weet waar de dader geweest is, dan kun je getuigen zoeken. Misschien wonen er 
mensen langs de weg die de dader heeft afgelegd, kwamen er op dat tijdstip 

krantenjongens of postbodes langs of melden er zich spontaan mensen die iets verdachts 
hebben gezien.

Soms weet de politie zeker dat er getuigen moeten 
zijn, terwijl niemand zich heeft aangemeld. In zo’n geval 
wordt er een politiebericht gemaakt. Dat bericht komt op 
internet en soms ook in kranten of op televisie. Je hebt vast 
weleens programma’s als Opsporing Verzocht gezien, of een 
politiebericht na een nieuwsuitzending.

Eerlijk, maar onbetrouwbaar
Natuurlijk doen al die getuigen hun best. Maar dat wil nog niet zeggen dat  
de politie alles wat ze zeggen moet geloven. Want ook al zijn  
ze zo eerlijk mogelijk, hun geheugen is een grote bedrieger. Terwijl ze denken  
dat iemand een witte jas aan had, kan dat best een blauwe zijn geweest. Zo  
slecht werkt ons geheugen. 

De verdachte 
droeg een 
gestreept 
hemd met 
korte 

mouwen.
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Bronnen: Hoe word ik detective?, Dan Waddell; Forensisch onderzoek, Clive Gifford; Handboek Geheim Agent, Sandy Ransford; Fantastische 
feiten, Speuren naar sporen, Jan Paul Schutten en http://histoforum.net

W
spontaan
vrijwillig, zonder 
gevraagd te worden
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Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon de gewenste informatie vinden in informatieve bronnen. 

Ik kon informatie chronologisch ordenen. 

 

 

4
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les 6

De verdwenen Grommende Gertrude
Ik kan verwijswoorden herkennen en gebruiken.
Ik kan een misdaad oplossen door aandachtig te lezen.

Lees de taalweter.

Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord is een woord dat verwijst naar iets dat (of iemand die) al eerder vernoemd 
werd. Verwijswoorden zorgen ervoor dat we niet steeds hetzelfde woord moeten herhalen. 

Er bestaan verwijswoorden die verwijzen naar:

 > een woord in dezelfde zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus.  haar verwijst naar Ziya.

 > een woord in een andere zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus. Ze doet dat dikwijls.  ze verwijst naar Ziya.

 > een volledig andere zin.
 Bv. Ziya snuit haar neus. Ze doet dat dikwijls.  dat verwijst naar Ziya snuit haar neus.

 > een woord in een ander tekstdeel
 Bv. De Provence is een gebied in het zuidoosten van Frankrijk en ligt tussen de
 Middellandse Zee, het Rhônedal en Italië. Grote steden in het gebied zijn
 Marseille, Nice, Toulon en Aix-en-Provence. Veel toeristen gaan daar naartoe.
  daar verwijst naar de Provence.

Lees de info over de zaak van de verdwenen Grommende Gertrude aandachtig en los de vragen 
op.
Tip: de woordenschat bij de volgende pagina’s vind je hieronder.

W
de analyse  als je een analyse van iets maakt, dan onderzoek je nauwkeurig hoe het 

precies in elkaar zit

verbijsterd heel erg geschokt

een beroep doen op hulp vragen aan iemand

dateren wanneer iets gemaakt is

het motief reden om iets te doen

1

2
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De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket vo
or  

  de tentoo
nstelling is ge- 

 vonden op de plaats 
van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden onder- 

 zocht. O
p het tick

et staat 
het 

   nummer van de kredietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.
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Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket vo
or  

  de tentoo
nstelling is ge- 

 vonden op de plaats 
van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden onder- 

 zocht. O
p het tick

et staat 
het 

   nummer van de kredietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?

62 Thema 2 -  63Thema 2 -  

De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket v
oor  

  de ten
toonstell

ing is ge- 

 vonden 
op de pla

ats van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden on
der- 

 zocht. O
p het tic

ket staat
 het 

   nummer van de kre
dietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?

62Thema 2 -  63 Thema 2 -  

De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket vo
or  

  de tentoo
nstelling is ge- 

 vonden op de plaats 
van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden onder- 

 zocht. O
p het tick

et staat 
het 

   nummer van de kredietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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62 Thema 2 - les 6

REEKS 1:  Verwijswoorden die verwijzen naar een woord of naar woorden in een 
andere zin

Onderstreep de woorden die bij het omcirkelde verwijswoord horen en verbind met een pijl zoals 
in het voorbeeld.

De politie heeft tot nu toe heel weinig aanwijzingen. Ze doet beroep op het publiek voor meer informatie.

1 De Grommende Gertrude dateert van 1760. Het is het meest waardevolle schilderij van de 
tentoonstelling. Ze heeft een waarde van 75 miljoen euro. Toen de dader het schilderij van de muur 
nam, is er ook wat gips meegekomen. Dat betekent dat er wel wat kracht nodig was om het schilderij 
van de muur te rukken.

2 Dit toegangsticket voor de tentoonstelling is gevonden op de plaats van de misdaad. De 
vingerafdrukken die daarop staan, worden onderzocht. Op het ticket staat een nummer van een 
kredietkaart die eigendom is van Hank Pakker uit de VS.

3 De bewakingscamera werd tijdens de misdaad onklaar gemaakt. Er werd een doek over gegooid. 
De tape toont beelden tot 18u01. Jammer genoeg zijn die niet duidelijk. De galeriehoudster is 
verantwoordelijk voor de camera.

4 Het notitieboekje is meegenomen voor onderzoek. Het lag op het bureau van de receptioniste. Op de 
bladzijden was een doordruk van het vorige briefje zichtbaar.

5 Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden onderzocht op restjes gips.
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De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.
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de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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REEKS 2:  Verwijswoorden die verwijzen naar een volledige andere zin

Het verwijswoord is aangeduid met een vingerafdruk. Kleur:

de zin waarnaar het verwijst.

1 Dorothee diende recent haar ontslag in. Dat was slecht nieuws voor de galerie. De 
dag van de diefstal was haar laatste werkdag. Ze hoorde geluiden op het toilet. Toen 
ze ging kijken wat er aan de hand was, werd ze opgesloten. Aan haar schoenen 
hingen stukjes gips. 

2 Lore Lijstjes geeft te veel geld uit met haar kredietkaarten. Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze is niet geïnteresseerd in kunst, maar werkt graag in de 
galerie omdat ze er interessante mensen ontmoet. Ze heeft haar notitieboekje op de 
dag van de diefstal niet gebruikt. Er hing geen gips aan haar schoenen. 

3 Hank Pakker was enkele weken in ons land voor familiebezoek.
Hij is kunstverzamelaar en al lange tijd bewonderaar van de Grommende Gertrude. 
Hij liet zijn ticket achter in de vuilnisbak vlak bij de ingang van de galerie. Was dat 
wel slim van hem? Er hing geen gips aan zijn schoenen. 

4 Patrick maakt elke avond de galerie schoon. Hij zag dat het schilderij verdwenen was. 
Hij hoorde geluiden die afkomstig waren van het toilet. Daarvan schrok hij. Hij werkt 
al lang voor de galeriehoudster. Hij had nooit problemen met andere medewerkers 
en er werden geen klachten over hem genoteerd.
Onder zijn schoenen werden stukjes gips gevonden.

REEKS 3:  Verwijswoorden die verwijzen naar een woord in een ander tekstdeel

Zet een vingerafdruk over het verwijswoord dat bij de onderstreepte zin past. Gebruik je 
markeerstift om je vinger te kleuren.

1 2 

4
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handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.
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is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.
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Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket v
oor  

  de ten
toonstell

ing is ge- 

 vonden 
op de pla

ats van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden on
der- 

 zocht. O
p het tic

ket staat
 het 

   nummer van de kre
dietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket v
oor  

  de ten
toonstell

ing is ge- 

 vonden 
op de pla

ats van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden on
der- 

 zocht. O
p het tic

ket staat
 het 

   nummer van de kre
dietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?
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REEKS 4:  Verwijswoorden die verwijzen naar een woord of naar woorden in 
dezelfde zin

Lees aandachtig het krantenartikel. Vul daarna de zinnen aan.
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De kunstwereld blijft 
verbijsterd achter nadat 
gisternacht een van de 
beroemdste schilderijen werd 
gestolen uit de kunstgalerie 
van Bommelskont.
Het schilderij heet Grommende 
Gertrude en het werd geschilderd 
door Vincent de Leonardo. 
Grommende Gertrude is een 
afbeelding  van een knorrige vrouw 
die 250 jaar geleden gemaakt 
werd. Kort na de opening van de 
tentoonstelling ‘Knorrepotten 
doorheen de tijd’ werd het schilderij 
gestolen. De dief is na sluitingstijd 
de galerie binnengedrongen, maar 
heeft geen sporen van inbraak 
achtergelaten. De galeriehoudster 
is weggelokt en werd opgesloten in 
het toilet. Het schilderij is gestolen 
zonder getuigen. Ook het alarm ging 
niet af. De politie denkt daarom dat 
de dader de code kende en in het bezit 
was van de sleutels. De schoonmaker 
kwam later op de avond in de galerie 
aan. Hij ontdekte de diefstal, nam 
zijn gsm en waarschuwde de politie. 
De politie heeft tot nu toe weinig 
aanwijzingen en doet een beroep op 
het publiek voor informatie.

Lees onderstaande info 
aandachtig, maak een analyse 
en probeer de zaak van de 
verdwenen Grommende Gertrude 
op te lossen.

Het schilderij Grommende Gertrude 
is verdwenen. De Amerikaan Hank 
Pakker verliet als laatste bezoeker 
de galerie om 17u30. Om 17u45 
vertrok Lore Lijstjes. Om 18u30 
ging galeriehoudster Dorothee 
Distel naar het toilet omdat ze er 
iets hoorde. Ze werd er opgesloten. 
De schoonmaker, Patrick Proper, 
kwam aan om 20u00. Hij ontdekte 
de galeriehoudster op het toilet en 
zag dat het verdwenen was.

Patrick maakt elke avond 
de galerie schoon. Hij zag 
dat het schilderij verdwenen 
was. Hij hoorde ook geluiden 
die afkomstig waren van 
het toilet. Daarvan schrok 
hij. Hij werkt al lang voor 
de galeriehoudster. Hij had 
nooit problemen met andere 
medewerkers en er werden 
ook geen klachten over hem 
genoteerd.
Onder zijn schoenen werden 
stukjes gips gevonden.

Dorothee diende 
recent haar ontslag 
in. Dat was slecht 
nieuws voor de 
galerie. De dag van 
de diefstal was haar 
laatste werkdag. Ze 
hoorde geluiden op 
het toilet. Toen ze 
ging kijken wat er aan 
de hand was, werd 
ze opgesloten. Aan 
haar schoenen hingen 
stukjes gips.

Hank Pakker was 
enkele weken in 
ons land voor 
familiebezoek. Hij is 
kunstverzamelaar en al 
lange tijd bewonderaar 
van de Grommende 
Gertrude. Hij liet zijn 
ticket achter in de 
vuilnisbak vlak bij de 
ingang van de galerie. 
Was dat wel slim van 
hem? Er hing geen gips 
aan zijn schoenen.

Lore Lijstjes geeft 
te veel geld uit met 
haar kredietkaarten. 
Daardoor heeft ze 
financiële problemen. Ze 
is niet geïnteresseerd 
in kunst, maar werkt 
graag in de galerie 
omdat ze er interessante 
mensen ontmoet. Ze 
heeft haar notitieboekje 
op de dag van de 
diefstal niet gebruikt. Er 
hing geen gips aan haar 
schoenen.

Wat zou Sherlock Holmes doen?
1  Onderzoeken wie het grootste 

motief had voor deze diefstal.
2  Het bewijsmateriaal zorgvuldig 

onderzoeken. Misschien zijn er 
opzettelijk aanwijzingen achtergelaten 
om anderen verdacht te maken.

3  Handschriften vergelijken met het 
handschrift op het notitieblokje.

4  Uitzoeken wanneer en waar de 
verdachten het gips aan hun 
schoenen kregen.

Nog steeds geen idee wie de diefstal 
pleegde? De naam van de schuldige zit 
verstopt in een van de oefeningen.

De Grommende Gertrude 
dateert van 1760. Het is het 
 meest waardevolle schilderij 
   van de tentoonstelling. 
   Ze heeft een waarde 
   van 75 miljoen euro. 
Toen de dader het schilderij 
van de muur nam, is er ook 
wat gips meegekomen. Dat 
betekent dat er wel wat 
kracht nodig was om het 
schilderij van de muur te 
rukken.

Op de plaats van de misdaad zijn stukjes gips 
gevonden. De schoenen van de verdachten moeten 
binnengebracht worden bij de politie. Ze worden 
onderzocht op restjes gips.

De bewakingscamera werd tijdens  
de misdaad onklaar gemaakt. Er  
werd een doek over gegooid. De 
tape toont beelden tot 18u01. 
Jammer genoeg zijn die niet 
duidelijk. De galeriehoudster  
is verantwoordelijk voor de  
camera.

   Dit toegangsticket v
oor  

  de ten
toonstell

ing is ge- 

 vonden 
op de pla

ats van  

 de misdaad. De vinger-
 

 afdrukken d
ie daarop  

 staan, worden on
der- 

 zocht. O
p het tic

ket staat
 het 

   nummer van de kre
dietkaart 

     van Hank Pakker.

Het notitieboekje 
is meegenomen 
voor onderzoek. 
Het lag op het 
bureau van de 
receptioniste. Op 
de bladzijden was 
een doordruk van 
het vorige briefje 
zichtbaar.

Dit is de 
vingerafdruk 
die op het 
gevonden 
toegangsticket 
stond.

Dit stond er geschreven op het 
briefje dat niet meer aan het 
notitieboekje hing.

Er werden vier paar schoenen 
onderzocht. Op de schoenen 
van de schoonmaker en die 
van de galeriehoudster hing 
er gips. De twee andere paren 
waren schoon, maar zijn de 
eigenaars daarom minder 
verdacht?

1 Grommende Gertrude is een afbeelding van een knorrige 
vrouw die 250 jaar geleden gemaakt werd.

 ‘die’ verwijst naar  

2 De dief is na sluitingstijd de galerie binnengedrongen, maar 
hij heeft geen sporen van inbraak achtergelaten.

 ‘hij’ verwijst naar  

3 De galeriehoudster is weggelokt en ze werd opgesloten in 
het toilet.

 ‘ze’ verwijst naar  

4 Hij ontdekte de diefstal, nam zijn gsm en waarschuwde de 
politie.

 ‘zijn’ verwijst naar  

6



65Thema 2 - les 6

Alles door elkaar. Kleur het verwijswoord dat of de verwijswoorden die bij het onderstreepte deel 
hoort of horen.

 TIEN TIPS voor een detective:
1 Wees opmerkzaam. Luister aandachtig en kijk goed om je heen.
2 Let op de kleinste details.  Zij kunnen je helpen om een zaak op te lossen.
3 Zorg ervoor dat niemand de plek van de misdaad kan betreden.  Daardoor kan het 

onderzoek volledig verpest worden.
4 Doe onderzoek. Lees zoveel mogelijk over misdaden en boeven.
5 Oefen je vermommingen. Het is belangrijk dat je je onherkenbaar kunt maken.
6 Kijk goed naar mensen om te zien hoe  ze reageren, vooral wanneer  ze ondervraagd

worden.
7 Stel getuigen op  hun gemak, vooral wanneer  ze vertellen wat er gebeurd is.
8 Vraag om hulp aan anderen. Wees niet bang om  hen in je onderzoek te betrekken.
9 Bereid je goed voor. Zorg ervoor dat je je detectivespullen altijd bij de hand hebt. Als je  dat 

doet, maak je veel kans om een misdaad op te lossen.
10 Wees voorzichtig en neem geen onnodige risico’s.

 Hiermee kom je al heel ver, detective!

Naar: Hoe word ik detective?, Dan Waddell

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon verwijswoorden herkennen.  

Ik kon verwijswoorden gebruiken.  

Ik kon de zaak van het verdwenen schilderij oplossen door aandachtig te lezen.  

7

W
het risico
kans dat er iets vervelends 
of gevaarlijks gebeurt

8
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les 8

Dit mag niet in verkeerde handen 
vallen (2)

Ik kan op een gepaste manier een brief en een e-mail schrijven en een telefoongesprek 
voeren.
Ik kan relevante informatie selecteren.

Los in elke hoek de vragen op. 

HOEK 1: Cv en sollicitatiebrief onderzoeken

a Lees om de beurt een stukje voor uit het cv en de sollicitatiebrief.
Jullie nemen contact op met iemand die juf Le D’Or vroeger gekend heeft. Wie kun je 
contacteren?

– naam:  

– functie:  

– e-mailadres:  

W
het cv (curriculum vitae)  overzicht van je levensloop, informatie over jezelf die je toevoegt bij 

een sollicitatiebrief

de sollicitatiebrief  brief waarmee iemand laat weten dat hij interesse heeft in een job, 
meestal wordt er een curriculum vitae (cv) meegestuurd

b Schrijf op wat je wilt vragen aan die persoon. Laat nadien nakijken door je juf of meester.

1
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c Werk in het sjabloon een e-mail uit en stuur die naar je juf of meester. Je juf of meester stuurt 
hem door naar de juiste persoon.

Hoe schrijf ik een e-mail?
Deze tips kunnen je helpen:

 > Bij onderwerp schrijf je in enkele woorden waarover de e-mail gaat.
 > Begin met een gepaste aanspreking (vriendschappelijk tegen een vriend, formeel tegen een 

volwassene of iemand die je niet kent).
 > Geef je boodschap duidelijk weer.
 > Vat je vraag of boodschap kort samen in een laatste zin.
 > Sluit af met een gepaste begroeting (hoogachtend, vriendelijke groeten, groetjes ...).
 > Onderteken met je naam.

Bericht

 Van: 

 Aan: 

 CC: 

 Onderwerp: 
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HOEK 2: Smoelenpagina onderzoeken

a Bekijk aandachtig de smoelenpagina van juf Le D’Or. Zo kom je heel  
wat over haar te weten. Beantwoord de vragen.

1 Wat is de voornaam van juf Le D’Or?

2 Som drie interesses van haar op.

   

3 Hoeveel vrienden heeft ze? Vind je dat veel?

 

 

4 Met wie heeft ze het meest contact?

 

Hoe weet je dat?

 

 

5 Wie is Jozef Traele?

 

6 Hoe weet je dat?

 

 

7 Wat klopt er niet?
Vraag een tip aan je juf of meester als je vastloopt.

 

 

b Neem contact op met een kennis van juf Le D’or die jullie kan helpen met het onderzoek.
  Let op: via de smoelenpagina mogen jullie geen contact zoeken, dat mag pas wanneer je dertien jaar 

bent.

– Wie wil je contacteren? 

– Hoe ga je dat doen? 

– Schrijf hier het nummer: 
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c Bereid het telefoongesprek voor aan de hand van deze infografiek. Laat hem nadien door je juf 
of meester nakijken.

VOOR het telefoneren: 

Met wie bel je? 

Wat wil je weten? –  

 –  

 –  

 –  

Neem iets bij de hand om te schrijven.

TIJDENS het telefoneren: 

1 Begroet de ander en zeg wie je bent.

 Bv.  

2 Vraag of je niet stoort.

 Bv.  

3 Zeg waarom je belt. g Zie voorbereiding.

4 Noteer wat je niet wilt vergeten.

 

 

 

 

 

5 Neem afscheid en bedank voor het gesprek.

 Bv.  
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NA het telefoneren: 

Heb je je doel bereikt?    ja 
 nee

Heb je alles goed begrepen?   ja 
 nee

Moet je nog terugbellen?   ja 
 nee

Wat moet beter?

 

 

 

d Bel haar op. Veel succes!

Wat bedenk ik voor ik iemand telefoneer?
Denk hierover na: 

 > Wat wil je zeggen of vragen?
 > Met wie zal of wil je spreken?
 > Hoe doe je dat?

Bv. beleefd tegen de directeur, vriendschappelijk tegen een vriend
 > Wanneer bel je het beste? Zorg dat je niet gestoord wordt.
 > Heb je iets bij de hand om eventueel iets op te schrijven?
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HOEK 3: Klaskrant onderzoeken

a Bekijk de klaskrant aandachtig. Beantwoord de vragen.

1 Welke klas heeft dit krantje gemaakt? 

2 Wat is de naam van de school? 

3 Waar zag je die naam al eerder?  

4 Bekijk de foto’s goed. Herken je iemand? 

5 Lees de tekstjes die de leerlingen bij hun foto schreven. Wat kun je afleiden uit de tekstjes van Bas, 
Maryam, Laura en Senne?

 

6 Wie van de leerlingen kun je contacteren? 

7 Hoe kun je dat doen?

 

b Duid de vragen aan die volgens jullie relevant zijn om aan het meisje te stellen. Laat nadien 
verbeteren door je juf of meester.

 Klopt het dat je bij juf Le D’Or in de klas hebt gezeten?

  Je schreef in het klaskrantje dat je ging verhuizen en dat je dat niet  
erg vond. Waarom wou je graag van school veranderen?

 Bij welke juffen en meesters heb je in de klas gezeten?

 Welke uitstappen maakten jullie in het derde leerjaar?

 Welke kinderen zaten er in het derde leerjaar in jouw klas?

 Was het fijn om bij juf Le D’Or in de klas te zitten? Waarom (niet)?

 Wat waren de leukste dingen die jullie met juf Le D’Or deden?

? ?

?
?

?

W
relevant
als iets relevant is voor iets 
anders, heeft het ermee te 
maken en is het belangrijk
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c Vul de omslag in.

1  postzegel

2  naam van de geadresseerde

3  straat + nummer van de geadresseerde

4   postcode + gemeente van de 
geadresseerde

5  naam afzender (dat ben jij)

6  straat en nummer van je school

7  postcode en gemeente van je school

 

 

 

1

2

4

3

 

 

 

5

7

6
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d Vul de taalweter aan met enkele sleutelwoorden over wat jij wilt zeggen.
 Tip: laat je inspireren door de vragen die je hebt aangeduid bij vraag b.

Welke vorm heeft een brief?

 Datum van vandaag 

1 Aanspreking

Bv. Geachte mevrouw of Beste mijnheer

Laat een witregel tussen de aanspreking en de inleiding  
van je brief.

 

2 Inleiding van je brief

Vertel kort wie je bent en op welke school je zit.
Laat een regel open tussen de inleiding en  
het midden van je brief.

 

 

3 Midden van je brief

Vertel de reden waarvoor je de ontvanger schrijft  
(uitnodigen, iets meedelen ...) en geef de nodige gegevens.
Laat een regel open tussen de kern en het slot van je brief.

 

 

4 Slot van je brief

Formuleer in een korte zin hoe je wilt dat de  
ontvanger reageert. Laat een witregel open  
tussen het slot en de groet.

 

 

5 Groet

Bv. Groetjes!

Hier laat je enkele witregels open om je naam of handtekening te zetten.

 

Dat is de inleiding.

Dat is het midden.

Dat is het slot.
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e Schrijf je brief in het klad. Kijk daarvoor naar de vier relevante vragen bij oefening b.
Laat nadien nalezen door je juf of meester en schrijf de verbeterde brief in het net over op 
briefpapier.
Tip: denk eraan dat je tussen de verschillende delen van je brief telkens een witregel laat.

f Stop de brief in de envelop, kleef er een postzegel op en doe hem op de post.
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HOEK 4: Krant onderzoeken

Volg het stappenplan.

STAP 1:  Blader door de krant en zoek een artikel dat met de zaak Le D’Or te maken heeft. 
Tip: je kunt niet alle artikels volledig lezen, scan ze daarom eerst. Check bij de juf of meester of je 
het juiste artikel vond.

STAP 2: Lees het artikel nauwkeurig door.

STAP 3: Markeer drie zinnen die voor onze zaak relevant zijn. 

STAP 4:  Maak van de gemarkeerde zinnen een vraag en schrijf die op een strookje. Het antwoord 
schrijf je op een ander strookje. 

STAP 5:  Het andere duo in jullie hoek doet hetzelfde. Als elk duo drie vraag- en 
antwoordstrookjes heeft, geven jullie de strookjes aan elkaar door. Zoek dan het 
antwoord bij elke vraag. 

STAP 6:  Zijn er vragen die beide duo’s opgeschreven hebben? Dan bevatten de antwoorden 
waarschijnlijk belangrijke informatie voor onze zaak. 
Breng de relevante informatie aan op het misdaadbord hieronder. Trek met een rode stift 
een lijn van de foto van juf Le D’Or naar jullie info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
relevant
als iets relevant is voor iets anders, heeft 
het ermee te maken en is het belangrijk
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HOEK 5: Bewakingsbeelden bekijken

a Bekijk de eerste minuut van het filmpje. Los daarna de vragen op.

1 Waar zijn deze beelden gemaakt?

 

2 Hoe heet de school? 

3 Waar ligt de school? 

b Bekijk de rest van het filmpje.
Op sommige momenten gaat het filmpje wat sneller. Dan gebeurt er niets.
Doet juf Le D’Or iets wat echt niet kan? Noteer de tijdsduur.

VAN  :  TOT  : 

VAN  :  TOT  : 

VAN  :  TOT  : 

VAN  :  TOT  : 

VAN  :  TOT  : 

VAN  :  TOT  : 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon op een gepaste manier een brief schrijven.  

Ik kon op een gepaste manier een e-mail schrijven.  

Ik kon op een gepaste manier een telefoongesprek voeren.  

Ik kon relevante informatie selecteren.  

 

 

2
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Met de neus in de boeken zoals een 
echte boekenwurm

Ik kan signaalwoorden herkennen en ze gebruiken om verbanden aan te geven tussen 
verschillende zinsdelen.

Lees tekst A en tekst B.

Verdronken geheimen

Ruben en Isa bezorgen 
reclamefolders. Ze vinden in een 
voortuin een USB-stick. De bewoner 
van het huis met de voortuin is een 
oude, norse zeeman. Ze zijn er allebei 
een beetje bang voor. Ze nemen de 
USB-stick mee. Ze kijken thuis wat 
erop staat.
Het blijkt een verhaal te zijn van 
11 juli 1983. Een schip vaart langs een 
overvol bootje met vluchtelingen 
op de Chinese Zee. De kapitein 
van het schip besluit door te varen. 
Vluchtelingen oppikken bezorgt 
je een hoop ellende. Het bootje 
vluchtelingen dreigt te zinken. Er 
wordt iemand doodgeschoten.
Ruben en Isa denken dat de oude 
zeeman de kapitein van het schip 
moet zijn geweest. Ze gaan op 
onderzoek uit. Hun speurtocht 
gaat via de rechtbank naar een 
asielzoekerscentrum en naar het 
scheepvaartmuseum. Ze komen er 
samen achter wat er gebeurd moet 
zijn op die noodlottige dag in 1983.

A

5

10

15

20

25

Verdronken geheimen

Tijdens het bezorgen van 
reclamefolders vinden Ruben en 
Isa in een voortuin een USB-stick. 
De bewoner van het huis met de 
voortuin is een zeeman. Hij is oud en 
nors, waardoor ze allebei een beetje 
bang voor hem zijn. Daarom nemen 
ze de USB-stick mee. Ze kijken thuis 
wat erop staat.
Het blijkt een verhaal te zijn van 
11 juli 1983. Een schip vaart langs een 
overvol bootje met vluchtelingen op 
de Chinese Zee. De kapitein van het 
schip besluit door te varen omdat 
vluchtelingen oppikken je een hoop 
ellende kan bezorgen. Het bootje 
vluchtelingen dreigt te zinken, maar 
dan wordt er iemand doodgeschoten. 
Ruben en Isa denken dat de oude 
zeeman de kapitein van het schip 
moet zijn geweest. Ze gaan op 
onderzoek uit. Hun speurtocht 
gaat langs veel plaatsen, zoals de 
rechtbank, een asielzoekerscentrum 
en het scheepvaartmuseum. Daardoor 
komen ze er samen achter wat er 
gebeurd moet zijn op die noodlottige 
dag in 1983.

B

5
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15

20

25

Naar: www.lezenisleuk.nl

1

les 11
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a Kleur:

de woorden die er in tekst B zijn bijgekomen.

b Wat is hun functie?

 

 

c Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord?
Signaalwoorden zijn korte woordjes of woordgroepen. Ze leggen een verband tussen  
verschillende delen van een zin of zinsdeel. Ze zorgen voor structuur in een tekst.
Er bestaan verschillende soorten signaalwoorden. Ze duiden allemaal een verband aan. 

Er zijn signaalwoorden van:

 > tijd  toen, dan, daarna ...
 > tegenstelling  maar, echter ...
 > voorwaarde  als ..., dan ...
 > vergelijking  zoals, als ...
 > oorzaak en gevolg  omdat, zodat, doordat, waardoor ...
 > middel  daarmee, met behulp van ...
 > voorbeeld  zoals, bijvoorbeeld ...

2
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van tijd?
Signaalwoorden van tijd ordenen de informatie in een tekst chronologisch  
(= in de juiste tijdsvolgorde). 

Wat eerst gebeurde, komt op de eerste plaats. Wat later gebeurde, wordt daarna verteld. 

Bv. Eerst laat ik het water koken.
 Vervolgens doe ik de pasta in het kokende water.
 Daarna schud ik de pasta in een vergiet.
 Ten slotte doe ik de saus erbij.

Tip  Als je signaalwoorden van tijd kunt vinden in een tekst, kom je al snel tot een handige  
samenvatting.

b Lees de korte inhoud van het boek Het geheim van het Nachtegaalbos.

c Vul de signaalwoorden van tijd in. Kies uit:

dan – ten slotte – vervolgens – daarna

Het is het jaar 1919. Na de dood van haar broertje verhuist de 

twaalfjarige Henrietta met haar vader en moeder vanuit Londen 

naar Huize Hoopvol, een oud huis aan zee. 

proberen ze de draad weer op te 

pakken, maar dat is erg moeilijk. raakt 

de moeder van Henrietta in een depressie en komt haar kamer 

bijna niet uit. Henrietta’s vader moet voor zijn werk naar het 

buitenland. Het gezin raakt steeds verder van elkaar verwijderd.

begint Henrietta maar op eigen houtje de omgeving te 

verkennen.

In het bos achter het huis maakt ze kennis met Mot, een mysterieuze vrouw. Mot 

leeft in een woonwagen. Voor Henrietta lopen werkelijkheid en fantasie steeds meer 

door elkaar wanneer ze de geheimen van Huize Hoopvol probeert te ontrafelen en 

haar familie probeert te redden.

3
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van tegenstelling?
Signaalwoorden van tegenstelling geven een tegenstelling aan.

Bv. maar  Hij lijkt jong, maar hij is oud.
 in tegenstelling tot  In tegenstelling tot jou maakte ik mijn huiswerk.
 echter  Ik liep goed, iemand anders liep echter beter.

b Lees de korte inhoud van het boek Robotoorlog.

c Vul de signaalwoorden van tegenstelling in. Kies uit:

echter – enerzijds – maar – anderzijds

Het is oorlog tussen de mensen en de 

robots  . Wie gaat er winnen? 

Sinds de dood van hun ouders wonen Denny en zijn broertje Flint 

in een weeshuis. Er verschijnen steeds meer gevaarlijke robots. 

Niemand doet er iets aan. 

Op een dag ontmoet Denny een oude 

man. Die vecht in zijn eentje tegen vijf robots. Hij krijgt het zwaar 

te verduren, hij wint! De man hoort bij een geheime groep. 

Daar wil Denny meer van weten.
W

het zwaar te verduren krijgen
veel vervelende of zware dingen 
moeten doorstaan

4
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van tegenstelling?
Signaalwoorden van tegenstelling geven een tegenstelling aan.

Bv. maar  Hij lijkt jong, maar hij is oud.
 in tegenstelling tot  In tegenstelling tot jou maakte ik mijn huiswerk.
 echter  Ik liep goed, iemand anders liep echter beter.

b Lees de korte inhoud van het boek Robotoorlog.

c Vul de signaalwoorden van tegenstelling in. Kies uit:

echter – enerzijds – maar – anderzijds

Het is oorlog tussen de mensen en de 

robots  . Wie gaat er winnen? 

Sinds de dood van hun ouders wonen Denny en zijn broertje Flint 

in een weeshuis. Er verschijnen steeds meer gevaarlijke robots. 

Niemand doet er iets aan. 

Op een dag ontmoet Denny een oude 

man. Die vecht in zijn eentje tegen vijf robots. Hij krijgt het zwaar 

te verduren, hij wint! De man hoort bij een geheime groep. 

Daar wil Denny meer van weten.
W

het zwaar te verduren krijgen
veel vervelende of zware dingen 
moeten doorstaan

4 a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van voorwaarde?
Signaalwoorden van voorwaarde kondigen aan dat er eerst aan een bepaalde  
voorwaarde moet worden voldaan voor de volgende stap kan worden gezet.

Bv. Mag ik gaan spelen?  Als je kamer opgeruimd is. 
 Mag ik televisie kijken?  Mits je tanden gepoetst zijn.
 Je mag niet op de computer.  Tenzij je klaar bent met je huiswerk.

b Lees de korte inhoud van het boek Dagboek van een muts.

c Onderstreep de zin met een signaalwoord van voorwaarde.

d Kleur in die zin:

het signaalwoord.

Dit is een grappig verhaal over Nikki Maxwell, haar BFF’s, haar 
geheime liefde Brandon, en niet te vergeten haar aartsvijand 
MacKenzie die haar dagboek steelt! 
Nikki is boos, want Brandon gaat een gemene weddenschap 
aan. Als hij Nikki kust, krijgt hij een stuk pizza. Dat beweert 
roddelkoningin MacKenzie tenminste. Maar dat kan niet waar zijn, 
toch? 
Wanneer Nikki haar woede over MacKenzie uitstort, begaat ze een 
grote blunder. Brandon wil niks meer met haar te maken hebben.

W
de blunder
domme fout, flater

5
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van vergelijking?
Signaalwoorden van vergelijking vergelijken woorden met iets dat er ongeveer hetzelfde uitziet, 
ruikt, aanvoelt, klinkt.

Bv. als  Hij is zo sterk als een paard.
 zoals  Door je verkoudheid klink je zoals een zeehond.
 alsof  Hij doet alsof hij de baas is.

b Lees de korte inhoud van het boek Winston, kat met een geheime missie.

c Kleur in de tekst:

de vijf signaalwoorden van vergelijking.

Kat Winston Churchill vindt zichzelf geweldig: hij is knap, heeft 
goede manieren en doet alsof hij de koning is – tja, wat verwacht 
je dan van een echte raskat? 
Hij woont in Hamburg, bij professor Walter Hagedoorn, en bekijkt 
de wereld vanaf zijn bank. Dat bevalt hem prima! Maar dan komt 
de twaalfjarige Kira net als Winston bij de professor wonen. Met 
haar gaat hij voor het eerst naar buiten en dan gaat het mis: 
wanneer de bliksem inslaat, zit Winston plotseling in het lichaam 
van Kira en Kira in dat van hem! Nu moet hij ineens naar school 
zoals gewone schoolmeisjes en zich onder de mensen begeven. 
Help!
Maar de vreemde verwisseling biedt ook kansen. Zo heeft Kira’s 

moeder problemen met de politie ... En wie kunnen er nu beter op onderzoek uitgaan dan 
een meisje zo onschuldig als een lammetje en een slimme kat? Als echte detectives trekken 
ze erop uit.

W
zich begeven
naar iets of iemand toe gaan

6
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van vergelijking?
Signaalwoorden van vergelijking vergelijken woorden met iets dat er ongeveer hetzelfde uitziet, 
ruikt, aanvoelt, klinkt.

Bv. als  Hij is zo sterk als een paard.
 zoals  Door je verkoudheid klink je zoals een zeehond.
 alsof  Hij doet alsof hij de baas is.

b Lees de korte inhoud van het boek Winston, kat met een geheime missie.

c Kleur in de tekst:

de vijf signaalwoorden van vergelijking.

Kat Winston Churchill vindt zichzelf geweldig: hij is knap, heeft 
goede manieren en doet alsof hij de koning is – tja, wat verwacht 
je dan van een echte raskat? 
Hij woont in Hamburg, bij professor Walter Hagedoorn, en bekijkt 
de wereld vanaf zijn bank. Dat bevalt hem prima! Maar dan komt 
de twaalfjarige Kira net als Winston bij de professor wonen. Met 
haar gaat hij voor het eerst naar buiten en dan gaat het mis: 
wanneer de bliksem inslaat, zit Winston plotseling in het lichaam 
van Kira en Kira in dat van hem! Nu moet hij ineens naar school 
zoals gewone schoolmeisjes en zich onder de mensen begeven. 
Help!
Maar de vreemde verwisseling biedt ook kansen. Zo heeft Kira’s 

moeder problemen met de politie ... En wie kunnen er nu beter op onderzoek uitgaan dan 
een meisje zo onschuldig als een lammetje en een slimme kat? Als echte detectives trekken 
ze erop uit.

W
zich begeven
naar iets of iemand toe gaan

6 a Lees de taalweter. Kijk ook naar de taalweter ‘Wat is een signaalwoord?’ op p. 78.

Wat is een oorzaak? En een gevolg?
Een gevolg heeft altijd een oorzaak. En een oorzaak heeft altijd een  
gevolg. De oorzaak komt altijd eerst, daarna pas het gevolg.

Bv. oorzaak  gevolg
 ontzettend veel regen  overstromingen
 slechte oogst  hongersnood
 boeiende juf  geïnteresseerde leerlingen

Heb je het weer 
niet begrepen?

U hebt het niet goed 
uitgelegd, juffrouw!

b Lees de korte inhoud van het boek Billy en het geheim onder de trap.

Billy is een jongen van acht. Doordat zijn moeder last heeft van 
smetvrees, verhuizen ze om de haverklap. Daardoor heeft Billy 
nooit een echte thuis gekend. Dat verandert als ze in de 
Langeveldstraat 15a komen wonen. Daar ontmoet hij Rosa, het 
meisje van 15b, op wie hij meteen verliefd wordt.
Billy’s moeder ontmoet de buurvrouw. Zij heeft zweetoksels! 
Onaanvaardbaar, vindt Billy’s moeder. Daarom plant ze alweer 
het bord ‘Te koop’ in de voortuin. Wanneer Billy en Rosa een 
geheim onder de trap ontdekken, verandert alles. Ze zijn heel 
nieuwsgierig en dus besluiten ze op ontdekkingstocht te gaan. 
Ze ontdekken een geheim gangenstelsel onder de huizen van 
de Langeveldstraat. Omdat hun ouders niets afweten van die 

onderaardse gangen, krijgen de kinderen uit de straat een geheime band.
Billy weet niet wat hem overkomt: ineens heeft hij vrienden! Vrienden die hem bovendien 
helpen met het smeden van een plannetje om niet te verhuizen ... Maar of dat lukt?

c Vul de tabel aan.

Oorzaak Gevolg Signaalwoord

Billy’s moeder heeft smetvrees.   

 Billy heeft nooit een echte thuis gekend.  

 Billy’s moeder plant het bord ‘Te koop’ in 
de voortuin.

 

 Ze gaan op ontdekkingstocht.  

De ouders weten niets af van de 
ondergrondse gangen.

 

 

 

7
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a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van voorbeeld?
Signaalwoorden van voorbeeld kondigen aan dat er voorbeelden volgen.

Bv. zoals  Hij gromt zoals een beer. 
bijvoorbeeld  Fruit is bijvoorbeeld: een appel, een peer ...

b Lees de korte inhoud van het boek De Peperdans van Panzibas.

c Kleur:

twee signaalwoorden van voorbeeld.

Manne Mens luistert graag, met zijn voeten in het water, naar de dieren 
van de plas. Elk dier heeft zo zijn eigen problemen. Saar Slak is 
bijvoorbeeld bang dat ze opdroogt. Mors Mol strijdt met zijn 
somberheid en Bluebel Libel wil graag leren zoenen zoals andere 
libellen dat doen. 
Maar soms vergeten ze hun zorgen. Dan sabbelen ze op peperkorrels 
en dansen ze de Peperdans. 
En Manne Mens zelf? Hij is verliefd op Bobél, een meisje uit Zanzibar. 

a Lees de taalweter.

Wat is een signaalwoord van middel?
Signaalwoorden van middel geven aan waarmee een bepaalde taak uitgevoerd wordt.

Bv. Waarmee roer je in de pot?   Ik roer in de pot met een houten lepel.
 Waarmee maak jij je huiswerk?  Ik maak mijn huiswerk met behulp van een ZRM.

b Lees de korte inhoud van het boek Het geheim van meneer Hartjes.

Mara zit vaak ziek thuis. Op een dag ontdekt ze een geheime club. De 
aan gebak verslaafde dames van deze ‘breiclub’ helpen eenzame, zieke 
of ongelukkige mensen door bij hen in te breken als ze niet thuis zijn. 
Ze maken hun leven aangenamer door ongemerkt kleine dingen te 
veranderen. Zo haalden ze eens met behulp van een luchtverfrisser de 
geur van slaap weg in het huis van Mara. Een andere keer vulden ze 
ongemerkt haar verzameling slotjes aan met een goudkleurig slot. En 
ze maakten met een opruimactie de woonkamer onherkenbaar. Mara 
wil lid worden van de club ...

8

9
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c Kijk naar de tekeningen en vul het schema aan.

Welke taak wordt uitgevoerd?

 

Signaalwoord?

 

Middel?

 

Welke taak wordt uitgevoerd?

 

Signaalwoord?

 

Middel?

 

Welke taak wordt uitgevoerd?

 

Signaalwoord?

 

Middel?

 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon signaalwoorden herkennen. 

Ik kon signaalwoorden gebruiken om verbanden aan te geven tussen   
verschillende zinsdelen.

 

 

de geur van slaap weghalen

10
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les 12

The Gossips
Ik kan een luisterspel maken en er foto’s bij nemen.

Bekijk de personen in de tekening. Probeer ze na te doen.1
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Bekijk de modellen voor de tekening. Zijn de tekeningen precies zoals de foto’s?2
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Lees de taalweter.

Waaraan denk ik bij het spreken?
Denk hierover na:

 > Wees hoffelijk. Respecteer elkaar.
 > Blijf bij de boodschap. Zeg enkel wat je vooraf van plan was.
 > Spreek traag, duidelijk en luid genoeg.
 > Kijk je luisteraars aan.
 > Probeer niet te haperen of stil te vallen.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik kon foto’s voor een luisterspel maken. 

Ik kon een luisterspel maken. 

 

 

3

4
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les 15

In de ban van betekenissen
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.
Ik kan woorden in het woordenboek opzoeken.

Speel het piepspel. Volg het stappenplan. 

STAP 1:  Elk groepslid kiest een woord uit de lijst. 
Niemand verklapt welk woord hij gekozen heeft.

STAP 2: Elk groepslid maakt met dat woord een zin die verduidelijkt wat het woord betekent.

STAP 3:  Duid iemand aan die start. Hij leest de zin voor maar zegt ‘piep’ in plaats van het woord.

STAP 4: De andere groepsleden bedenken welk woord in de zin past. Ze schrijven het op.

STAP 5: Ga na wie het juiste antwoord heeft opgeschreven.

STAP 6: Daarna is het volgende groepslid aan de beurt.

Voorbeeld:
1 Je kiest het woord mineralen.
2 Je maakt de volgende zin: “Deze melk is heel gezond, want er zitten vitaminen en mineralen in.”
3 Je leest voor: “Deze melk is heel gezond, want er zitten vitaminen en [piep!] in.”

Welk woord past bij welke zin? Verbind.

Anna stelt zelf voor om haar mama 
te helpen in de tuin.

De nieuwe leerling doet veel 
moeite om geliefd te zijn in de klas.

Het schilderij is gemaakt in 1627.

De komende dagen zal het eiland 
getroffen worden door een orkaan.

zich uitsloven

spontaan

het zwaar te verduren 
krijgen

dateren van

1

2



90 Thema 2 - les 15

a Onderstreep in elke zegswijze het belangrijkste woord.

b Zoek de betekenis van de zegswijze op in het woordenboek.

1 voor een appel en een ei

 

2 ergens geen gras over laten groeien

 

3 geen slapende honden wakker maken

 

4 onder het mes gaan

 

Hoe vind ik snel een woord in het woordenboek?
Je leerde het woordenboek 
gebruiken. Weet je nog?

1   In het woordenboek staan 
de woorden in alfabetische 
volgorde.

2   Het eerste en laatste woord van 
elke pagina staan bovenaan 
op die pagina. Dat zijn de 
trefwoorden.

3   Van werkwoordsvormen zoek je 
de infinitief.

4   Bij een zelfstandig naamwoord 
zoek je altijd het enkelvoud op.

5   De betekenis van 
zegswijzen, uitdrukkingen en 
spreekwoorden vind je door 
het belangrijkste woord op te 
zoeken.

1
2

5

3

4

3
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Op wie doe jij een beroep als:

– je kiespijn hebt?  

– je een moeilijke som niet snapt?  

– het huis in brand staat?  

– je kat ziek is?  

– er bij je is ingebroken?  

Vul de woorden in op de juiste plaats. Kies uit:

een beroep doen op – begeeft zich – cruciaal – geregistreerd – analyse – motief

U had mij gebeld. Ik ben Ed de Haas, 

 dierendetective. 
Ik onderzoek het misdrijf tegen uw kat.

Ed  naar de plaats 
van het misdrijf.

Het misdrijf is gepleegd met een waterpistool. 

Die informatie is  . 

Maar wat is het 
van de daders?

Een diepgaande  
van deze zaak is noodzakelijk. Of kan Ed 

 jullie inzichten?

4

5
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Welk attribuut hoort bij welke persoon? Verbind.

1 2 3 4

Welk woord hoort bij de afbeelding? Kies uit: 

iets gemeen hebben – het risico – het zwaar te verduren krijgen – verbijsterd

 

 

 

 

6
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Beschrijf de grootste blunder die jij ooit begaan hebt. 

 

 

 

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik begreep de woorden uit dit thema en ik kon ze gebruiken. 

Ik kon de betekenis van woorden opzoeken in het woordenboek. 
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