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Er is
rloos verdwenen.
Er is iemand vermist. Spoo
Het spoor leidt tot nu toe
naar een verdachte, maar er
is te weinig bewijsmateriaal.
Er wordt gevreesd voor een
moord en de dader loopt nog
vrij rond. Of wordt er iemand
vals beschuldigd? De politie
tast in het duister. Het hele
gebied is afgezet.

materiaal

Agenten zoeken naar bewijs

‘Alsof je naar een spannende film zit te kijken’
– Hebban.nl over Moordspel
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Opdracht 1:
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Maak zo’n box vo
p, een foto, een
er
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or
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Stop er in ieder ge
an
sp
t
he
en
k)
oo
e kan
(een kaart of appj
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uit het boek in. Le

Opdracht 2:

Daderprofiel van:

Wie is de dader?
Dat is de grote vraag.
Maak voor
of

,

,

een daderprofiel.

Tip 1: Ga echt op onderzoek uit! Duik
het boek in, bedenk goed of woorden
misschien meerdere betekenissen
hebben, of waar jij als lezer op het
verkeerde been wordt gezet.
Tip 2: Onderzoek het echte brein
achter de misdaad: de schrijfster!
Google alles wat er over deze persoon te vinden valt. Vergeet social
media niet.

Naam
Ook bekend als
Leeftijd (geschat)
Lengte
Gewicht
Uiterlijke kenmerken
Kleding
Typisch gedrag
Laatst gezien
Als je bij deze dader in

de buurt bent, doe dan

Ruimte voor aantekening

en

Dit ben ik te weten gek
omen over de schrijfster
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vooral niet

Opdracht 4:
Lottes zintuigen worden
op de proef gesteld.
Noteer per zintuig welke
informatie zij vergaart.
Gebruik de informatie
uit het boek.

Opdracht 3:

Kies een van de boeken van Cis.
Why do you love this book?
voor voorbeelden
Maak dat duidelijk in een vlog. Kijk
om.
op: http://www.whyilovethisbook.c
mooi voorbeeld:
Mischa’s vlog over Knock-out is een
FHwLlLhF0mA
https://www.youtube.com/watch?v=

Naam

Liv

Nickname

Opdracht 5:
Het lijkt zo mooi, vijf vriendinnen. Maar
niets is minder waar. Help Liv om achter
de waarheid te komen door voor alle
meiden een pagina uit een vriendenboekje in te vullen. Gebruik de informatie uit
het boek. Als je iets niet kunt vinden, dan
vul je de pagina in vanuit jouw verbeelding. Leef je dus goed in.

Leeftijd
School
Lievelingsvak
Hobby’s
Stopwoordje
Typisch gedrag
Draagt vaak
Kun je ’s nachts wakker maken voo

r

Heeft een hekel aan
Is (stiekem) verliefd op
Houdt angstvallig geheim dat
Verdacht gedrag
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Sofia

Naam

Naam

Hedvig

Nickname

Nickname

Leeftijd

Leeftijd

School

School

Lievelingsvak

Lievelingsvak

Hobby’s

Hobby’s

Stopwoordje

Stopwoordje

Typisch gedrag

Typisch gedrag

Draagt vaak

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Kun je ’s nachts wakker maken voo

Heeft een hekel aan

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op

Is (stiekem) verliefd op

Houdt angstvallig geheim dat

Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Verdacht gedrag

Naam

r

Sally

Naam

Mia

Nickname

Nickname

Leeftijd

Leeftijd

School

School

Lievelingsvak

Lievelingsvak

Hobby’s

Hobby’s

Stopwoordje

Stopwoordje

Typisch gedrag

Typisch gedrag

Draagt vaak

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Kun je ’s nachts wakker maken voo

Heeft een hekel aan

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op

Is (stiekem) verliefd op

Houdt angstvallig geheim dat

Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Verdacht gedrag

r
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Opdracht 6:
Robin zit hopeloos in de problemen. Is zij schuldig aan de
verdwijning van hun leraar
of is hij de dader? En waar
is haar beste vriendin? Maak
een politieposter die Robin via
social media kan delen, zodat
ze informatie krijgt. Gebruik de
informatie uit het boek.

Opdracht 7:
Ruimtes spelen een belangrijke
rol in dit boek, die zorgen voor
spanning.
Maak een plattegrond van de
belangrijkste plekken. Gebruik
de informatie uit het boek.

Tips rondom

• Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7EheBedlP_4
• Lesmateriaal Angstzweet: https://taalenttraining.nl/lesmateriaal-angstzweet/
• Cis vertelt over zichzelf in een brief:
https://taalenttraining.nl/leesplein-blog/briefwisseling-met-schrijfster-cis-meijer/

Tips rondom

• Trailer: http://www.cismeijer.nl/boeken/
• Lesmateriaal Angstzweet: https://taalenttraining.nl/lesmateriaal-angstzweet/
• Cis vertelt over zichzelf in een brief:
https://taalenttraining.nl/leesplein-blog/briefwisseling-met-schrijfster-cis-meijer/

Tips rondom

• Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6QZbaTs4u0I
• Cis vertelt over zichzelf in een brief:
https://taalenttraining.nl/leesplein-blog/briefwisseling-met-schrijfster-cis-meijer/

Tips rondom

• Cis vertelt over het schrijven: https://www.uitgeverijdefontein.nl/kinderboeken/alles-over-cis-meijer/
• Doe mee aan de schrijfwedstrijd: http://www.cismeijer.nl/nachtmerrie-wedstrijd/

Volg Cis: cismeijer.nl

Cis Meijer

Lesmateriaal bij de boeken van Cis Meijer uitgegeven door De Fontein
door Caroline Wisse

cismeijer

