
‘Alsof je naar een spannende film zit te kijken.’
         - Hebban.nl over Moordspel

Politie tast in het duister

Agenten zoeken naar bewijsmateriaal

Wat is er gebeurd en waarom? Deze 

vragen houden de politie inmiddels 

al een aantal dagen in hun greep. Ze 

doen uitgebreid onderzoek, onder 

andere op de plaats delict. Het 

levert vooralsnog niets op, er is te 

weinig bewijsmateriaal. Wel wordt 

gevreesd voor meer slachtoffers. 

Wie iets weet, wordt gevraagd zich 

te melden bij de plaatselijke politie.



Opdracht 2:

Wie is de dader?  
Dat is de grote vraag. 

Maak voor  , , ,  

  ,   ,          ,                 

of               een dader-profiel. 

Tip 1: Ga echt op onderzoek uit! Duik 
het boek in, bedenk goed of woorden 
misschien meerdere betekenissen heb-
ben, of waar jij als lezer op het verkeer-
de 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 vooral niet

Ruimte voor aantekeningen

Dit ben ik te weten gekomen over de schrijfster

Daderprofiel van:

Opdracht 1:

De politie heeft per casus een box  

waar al het bewijs materiaal in wordt gestopt.

Maak zo’n box voor , , ,  

  ,   ,          ,     
            of             .                   

Stop er in ieder geval een voorwerp, een foto, een brief 

(een kaart of appje kan ook) en het spannendste fragment 

uit het boek in. Leg je keuzes uit.



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 vriendenboek-
je in te vullen. Gebruik de informatie uit 
het boek. Als je iets niet kunt vinden, dan 
vul je de pagina in vanuit jouw verbeel-
ding. Leef je dus goed in.

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

Naam

Nickname

Leeftijd

School

Lievelingsvak

Hobby’s

Stopwoordje

Typisch gedrag

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op
Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Liv

Opdracht 3:
Kies een van de boeken van Cis.  

Why do you love this book? 

Maak dat duidelijk in een vlog of met een Tiktok-filmpje.



Naam

Nickname

Leeftijd

School

Lievelingsvak

Hobby’s

Stopwoordje

Typisch gedrag

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op
Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Mia

Naam

Nickname

Leeftijd

School

Lievelingsvak

Hobby’s

Stopwoordje

Typisch gedrag

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op
Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Hedvig

Naam

Nickname

Leeftijd

School

Lievelingsvak

Hobby’s

Stopwoordje

Typisch gedrag

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op

Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Sally

Naam

Nickname

Leeftijd

School

Lievelingsvak

Hobby’s

Stopwoordje

Typisch gedrag

Draagt vaak

Kun je ’s nachts wakker maken voor

Heeft een hekel aan

Is (stiekem) verliefd op

Houdt angstvallig geheim dat

Verdacht gedrag

Sofia



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.

Opdracht 8:
  

Maak een reconstructie van de moord 

op Claire. Werk net als Desi samen met 

maximaal drie klasgenoten. 

Bij de reconstructie laat je zien:

 Wie de moord heeft gepleegd;

 Wat het motief is voor de moord;

 Wat er gebeurd is op deze dag;

Werkwijze

 Neem voor jezelf nog eens de belangrijkste informatie door.  

   Gebruik hiervoor het verhaal Dark mind.

 Vertel om de beurt je vermoedens over wat er gebeurd is en wat het motief is. 

 Discussieer erover. Ondersteun je mening met de informatie die je  

   hebt verzameld. 
 Maak samen een reconstructie van de gebeurtenissen en het motief. 

 Schrijf de reconstructie en het motief zo duidelijk mogelijk op. 

 Bedenk hoe jullie je reconstructie gaan presenteren: als krantenbericht,  

   verhaal, nieuwsitem in een misdaadprogramma, vlog, of misschien bedenken  

   jullie zelf nog een andere vorm.

 Werk jullie presentatie uit. Denk bij de presentatie aan je houding,  

   stemgebruik en taakverdeling.

Opdracht 6:
 
Robin zit hopeloos in de pro-

blemen. 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 9:                    

Bovenaan elk hoofdstuk staat een logo. Bomen, een maan en 

een roofvogel op de zwarte bladzijden geschreven vanuit Wolf 

en vogels (die per hoofdstuk in aantal toenemen) bij de hoofd-

stukken geschreven vanuit Sam.

Leg uit waarom jij denkt dat de schrijfster en de uitgever voor 

deze logo’s hebben gekozen. Bedenk voor zowel Wolf als voor 

Sam een nieuw logo. Leg je keuze uit.

Opdracht 10: 

Jade had een eigen 
podcast, Gossip met Jade.

Kies een hoofdstuk van Tess uit en 
herschrijf dit naar een podcast zoals 
Jade die had. De titel van de podcast 
wordt Gossip met
_________________ 
(vul hier je eigen naam in). 

Houd je aan de manier van presenteren 
zoals Jade dat ook deed. Je maakt dus 
van alles een roddel. Je neemt het ook 
niet zo nauw met de waarheid. Let goed 
op je taalgebruik. Je kunt dezelfde 
woorden als Jade gebruiken.

Hiernaast vind je een fragment uit de 
podcast van Jade.

‘Hey panterpoesjes! In Gossip 

met Jade bespreek ik de
hotste gossip en het snoepje 
van de week. Catfights, love
issues: wie is op wie, wie is 
met wie? En wie bedriegt wie?

Heb je een catchy nieuwtje 
voor me? Of wil je zelf iets
onthullen in de uitzending?
Mail me! 
gossipmetjade@jade.com.

Dit is aflevering 21. Vandaag 
in de uitzending: een super
secret tipje van de sluier over 

het geheim van J., en alles
over een secret affair. Ssst, 
stay tuned!



Lesmateriaal bij de boeken van Cis Meijer, uitgegeven door 
De Fontein, gemaakt door Caroline Wisse, Taalenttraining, credits foto Cis: © Marco Nauta

Tips rondom de boeken van Cis
Meer informatie over Cis en haar boeken vind je op de site van 
Uitgeverij De Fontein en op Cis’ eigen site:

• https://www.cismeijer.nl/
• https://www.uitgeverijdefontein.nl/auteur/cis-meijer/
 

Wil je op de hoogte blijven van wat Cis bezighoudt, en de Politie niet 
betreden-boeken? Volg ons dan op de volgende kanalen:

    Cis Meijer       cismeijer       politienietbetreden

    cismeijer

Ook kun je daar een berichtje voor Cis achterlaten, 
bijvoorbeeld over wat je van haar boeken vindt.

politienietbetreden

https://www.cismeijer.nl/
https://www.uitgeverijdefontein.nl/auteur/cis-meijer/
https://www.facebook.com/cismeijer/
https://www.instagram.com/cismeijer/
https://www.instagram.com/politienietbetreden/
https://www.tiktok.com/@cismeijer
https://www.tiktok.com/@politienietbetreden?lang=nl-NL

