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Deze les is geschreven bij de film Het Geheim, 

maar is ook goed te geven zonder de film 

gezien te hebben.

Tijdsduur

30 minuten

Doel

De kinderen leren de betekenis kennen van 

woorden die met goochelen te maken hebben.

Combineren

Deze les kan in groep 4 t/m 6 worden 

gecombineerd met de goochelles Hooggeëerd 

publiek! (te vinden op Mijn Malmberg bij JUF, 

Taal actief of Taaljournaal), het maken van een 

goocheltruc Het geheime toverboek en in groep 

5 en 6 met de les over gezichtsbedrog Het is 

niet wat het lijkt! (beide lessen zijn te vinden bij 

JUF, Naut of Natuurlijk).

Materiaal

• Filmfragment 1 Het Geheim 

• Werkblad ‘Goochelen met woorden’

• Pen

Voorbereiding

Zorg ervoor dat het filmfragment op het 

digibord of op de computer vertoond kan 

worden. 

Instructie

Deel de werkbladen uit. Vraag de kinderen als 

eerste tien woorden op te schrijven waar ze aan 

moeten denken als ze aan goochelen denken 

(opdracht 1). Vraag naar een aantal woorden 

die de kinderen hebben opgeschreven. Vraag: 

‘Waarom heb je voor dat woord gekozen?’ Stel 

samen vast dat je aan de gekozen woorden 

kunt zien dat goochelen met trucs, geheimen 

en magie te maken heeft. Benoem eventueel 

nog andere dingen aan de hand van de gekozen 

woorden.

Woordenschat

Goochelen met woorden

illusie

illusionist

magie
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Laat hierna het filmfragment zien. Geef als 

kijkvraag mee: ‘Schrijf de belangrijkste 

woorden uit het filmpje op je werkblad.’ Leg 

uit dat ze de woorden op het kladblaadje bij 

opdracht 2 kunnen schrijven. Zeg dat het 

niet erg is als ze spelfouten maken. ‘Op een 

kladblaadje mag je iets in het klad opschrijven. 

Dat is dus niet in het net.’

Vraag naar de woorden die de kinderen 

hebben opgeschreven. Schrijf ze op het bord. 

Waarschijnlijk zullen hier de volgende woorden 

uit naar voren komen: illusie, goochelen, 

illusionisme, magie, hooggeëerd, wervelende 

show, mysterie, verstomd, verbijstering, 

klapstuk, climax, hoogtepunt. Schrijf de 

woorden die niet worden genoemd er zelf bij.

Vraag: ‘Van welke woorden weet je de 

betekenis door naar het filmpje te kijken?’

•  De vader van Ben omschrijft illusie als: ‘Dat je 

wat ziet, maar dat je wat je ziet eigenlijk niet 

echt ziet.’

•  Burlage zegt: ‘Ons hele leven is doordrenkt 

met illusies… sommigen zeggen: wij leven 

in één grote illusie. Maar niet alles valt te 

begrijpen… er is magie in ons leven, voor 

degenen die het zien…’

•  Koos zegt: ‘Hooggeëerd publiek! Allemaal 

hartelijk welkom bij onze wervelende show 

vol magie en mysterie, die uw harten sneller 

zal doen slaan en u verstomd achterlaten van 

verbazing en verbijstering!’

Ga zo samen de betekenissen van alle woorden 

langs. Laat de kinderen tijdens de bespreking 

eventueel ook wat woorden opzoeken in de 

Woordenhulp op het werkblad. 

Als alle woorden besproken zijn, maken de 

kinderen opdracht 3. 

Afsluiting

Kom samen met de kinderen ter afsluiting 

tot de conclusie dat je de betekenis van veel 

woorden kunt leren kennen door goed te 

luisteren en te kijken. Vaak wordt de betekenis 

voor of na het woord uitgelegd. Als je het dan 

nog niet snapt, kun je het in het woordenboek 

opzoeken of het aan een ander vragen.

Extra suggestie

Bij Tijd over? staan een verhaal en een 

woordzoeker. De kinderen kunnen deze 

zelfstandig lezen en maken. Dit kan ook goed 

een keertje tussendoor worden gedaan. Vraag 

na afloop wat de oplossing is.

Antwoorden

Opdracht 3

1 illusie

2 goochelen; illusionisme; magie; 

3  Hooggeëerd; wervelende; magie; mysterie; 

verstomd; verbijstering
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Opdracht 1 Maak een woordspin.

Schrijf in de vakjes tien woorden waar jij aan 

moet denken bij het woord ‘goochelen’.

Opdracht 2 Schrijf de woorden op.

In het filmpje hoor je woorden die met 

goochelen te maken hebben.

Welke vind jij belangrijk?

Schrijf ze op het kladblaadje.

Opdracht 3 Vul in.

Hier zie je drie stukjes uit het script van de film 

Het Geheim.

Sommige woorden zijn weggevallen. 

Vul ze in. 

Kies uit: verstomd – goochelen – hooggeëerd 

– magie (2x) – illusionisme – wervelende – 

verbijstering – illusie – mysterie.

1
Ben

Wat is een ...................................................................?

Koos

Dat je iets ziet, maar dat je wat je ziet 

eigenlijk niet echt ziet en dus eigenlijk wat 

anders ziet dan je in werkelijkheid ziet of 

denkt dat je ziet.

Goochelen met woorden
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2
Burlage

Dus ik moet jou leren .............................................

Ben

Ja, en ik wil vooral het geheim van de 

verdwijn -

Burlage

Ik spreek eigenlijk liever niet van goochelen, 

maar van ..............................................................., 

of ............................................................................ 

Je weet wat dat is, hè?

  

Ben

Ja, dat is .....................................................................

3
Met een grote routine komen Koos, Ben en 

Sylvie op. Koos beweegt zich alsof hij het al 

twintig jaar doet.

Koos

.......................................... publiek! Allemaal 

hartelijk welkom bij onze ...................................

show vol 

.......................................... en ........................................, 

die uw harten sneller zal doen slaan en u 

.......................................... achterlaten van 

verbazing en ..........................................!

Wist je dat …

… het woord goochelen van het woord 

‘Guichel’ komt? Het oude Duitse woord 

‘guich’ betekent ‘iets geks’ of ‘gekheid’. 

‘Guichelen’ betekent ‘gekheid maken’.

Tijd over?

Maak dan de woordzoeker op de volgende 

pagina.

Woordenboek

de climax – Hier: het belangrijkste stuk van het optreden. 

Ook wel het hoogtepunt of het klapstuk genoemd.

goochelen – Een optreden waarbij gebruik wordt gemaakt 

van illusies of gezichtsbedrog. Ook wel illusionisme 

genoemd.

hooggeëerd – Zeer belangrijk. 

hoogtepunt – Hier: het belangrijkste stuk van het optreden. 

Ook wel de climax of het klapstuk genoemd.

illusie – Je denkt iets te zien, maar het is nooit zeker. Je 

kan het ook verkeerd zien.

illusionisme – Gebruikmaken van de illusie, zodat een 

ander niet doorheeft of het echt is of niet.

het klapstuk – Hier: het belangrijkste stuk van het 

optreden. Ook wel de climax of het hoogtepunt genoemd.

de magie – Hier: gebruikmaken van krachten die mensen 

niet begrijpen. 

het mysterie – Iets wat niemand begrijpt. Het is 

onduidelijk hoe het kan.

het script – Het filmverhaal.

de verbijstering – Iets totaal niet verwachten. 

verstomd – Sprakeloos zijn. Niet weten wat je moet 

zeggen.

wervelende show – Show waar heel veel in gebeurt.
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1. Hoe heet de hoofdrolspeler van Het Geheim?

2. Noem een ander woord voor een illusionist.

3. Hoe heet het konijn van Sylvie?

4. Uit welk land komt de au pair?

5. Welke sport beoefent Sylvie?

6. Waar is de moeder van 

Sylvie tijdens de verdwijntruc?

7. Wat is het lievelingseten van de tweeling?

VERHAAL

Zie jij de gekleurde woorden in het verhaaltje staan? Zoek ze op in de puzzel en 
kijk welke woord je kan vormen van de letters die je overhoudt. 

Ben gaat met zijn  naar de show van de wereldberoemde illusionist Hans . 
Ben is erg onder de  van het . Hij gaat op les bij de heer  en
krijgt zelfs een eigen goochelshow met zijn vader Koos en zijn vriendinnetje Sylvie. 
Dan tovert Koos per  Sylvie weg tijdens een mislukte poging de  uit 
te . Sylvies moeder schakelt de  in en Bens famillie zit diep in de . 
Om Sylvie terug te vinden moet het geheim van de verdwijntruc  worden. Het 
grote probleem met een geheim is dat je dit niet kunt , anders is het  ge-
heim meer. Een geheim moet je  houden voor mensen die het niet mogen . 
Je hebt verschillende geheimen; briefgeheim, beroepsgeheim (denk maar aan een  of 
een politieagent), telefoongeheim, staatsgeheim (voor de  van de ) of 
een geheim dat je deelt met een of meerdere klasgenoten. Je kunt ook een geheimschrift 
bedenken, dat alleen jouw  kent en  anders. Als andere mensen het 

 te lezen, begrijpen ze er  niets van en dat is nou juist zo 
! Probeer het eens met een  

of vriendin. Je kunt het 
 veranderen, bijvoorbeeld 

de A is de C, dus twee 
 verder in het alfa-

bet, of  gebrui-
ken voor een letter, 
zoals de # is de A.  

VERHRHR AALALALVV

Zie jij de gekleurde woorden in het verhaaltje staan? Zoek ze op in de puzzel en 
kijk welke woord je kan vormen van de letters die je overhoudt. 

Ben gaat met zijn Ben gaat met zijn Ben gaat met zijn Ben gaat met zijn Ben gaat met zijn Ben gaat met zijn familie naar de show van de wereldberoemde illusionist Hans Smid. 
Ben is erg onder de Ben is erg onder de Ben is erg onder de Ben is erg onder de Ben is erg onder de Ben is erg onder de indruk van het indruk van het indruk goochelen. Hij gaat op les bij de heer Burlage en
krijgt zelfs een eigen goochelshow met zijn vader Koos en zijn vriendinnetje Sylvie. krijgt zelfs een eigen goochelshow met zijn vader Koos en zijn vriendinnetje Sylvie. krijgt zelfs een eigen goochelshow met zijn vader Koos en zijn vriendinnetje Sylvie. 
Dan tovert Koos per Dan tovert Koos per Dan tovert Koos per ongeluk Sylvie weg tijdens een mislukte poging de ongeluk Sylvie weg tijdens een mislukte poging de ongeluk verdwijntruc uit 
te voeren. Sylvies moeder schakelt de . Sylvies moeder schakelt de . Sylvies moeder schakelt de pers in en Bens famillie zit diep in de problemen. 
Om Sylvie terug te vinden moet het geheim van de verdwijntruc Om Sylvie terug te vinden moet het geheim van de verdwijntruc Om Sylvie terug te vinden moet het geheim van de verdwijntruc onthuld worden. Het 
grote probleem met een geheim is dat je dit niet kunt grote probleem met een geheim is dat je dit niet kunt grote probleem met een geheim is dat je dit niet kunt verklappen, anders is het geen ge-
heim meer. Een geheim moet je heim meer. Een geheim moet je heim meer. Een geheim moet je verborgen houden voor mensen die het niet mogen weten. 
Je hebt verschillende geheimen; briefgeheim, beroepsgeheim (denk maar aan een Je hebt verschillende geheimen; briefgeheim, beroepsgeheim (denk maar aan een Je hebt verschillende geheimen; briefgeheim, beroepsgeheim (denk maar aan een arts of 
een politieagent), telefoongeheim, staatsgeheim (voor de een politieagent), telefoongeheim, staatsgeheim (voor de een politieagent), telefoongeheim, staatsgeheim (voor de veiligheid van de regering) of 
een geheim dat je deelt met een of meerdere klasgenoten. Je kunt ook een geheimschrift een geheim dat je deelt met een of meerdere klasgenoten. Je kunt ook een geheimschrift een geheim dat je deelt met een of meerdere klasgenoten. Je kunt ook een geheimschrift 
bedenken, dat alleen jouw bedenken, dat alleen jouw bedenken, dat alleen jouw groepje kent en niemand anders. Als andere mensen het pro-
beren te lezen, begrijpen ze er  te lezen, begrijpen ze er  te lezen, begrijpen ze er helemaal niets van en dat is nou juist zo 

! Probeer het eens met een vriend
of vriendin. Je kunt het alfa-

 veranderen, bijvoorbeeld 
de A is de C, dus twee let-

ters verder in het alfa-
bet, of tekens gebrui-
ken voor een letter, 
zoals de # is de A.  

! Probeer het eens met een 
of vriendin. Je kunt het 

bet veranderen, bijvoorbeeld bet veranderen, bijvoorbeeld bet
de A is de C, dus twee 

ters

 te lezen, begrijpen ze er helemaal niets van en dat is nou juist zo 
leukleuk! Probeer het eens met een 

of vriendin. Je kunt het 
bet veranderen, bijvoorbeeld bet veranderen, bijvoorbeeld bet
de A is de C, dus twee 

oplossing:
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