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De verdwenen oma/Oma verdacht

Lesduur: 30 minuten  |  Onderwerp: Kinderboekenweek

In deze les gaan de kinderen actief aan de slag met het boek 

‘De verdwenen oma/Oma verdacht’. Aan de hand van vragen-

kaartjes en boekfragmenten stellen ze elkaar vragen over 

het boek en kunnen ze beslissen of ze het boek willen lezen 

of niet. 

Materialen

•  Een exemplaar van het boek ‘De verdwenen oma/ 

Oma verdacht’ van Mieke van Hooft

• Werkbladen A en B

Voorbereiding

• Kopieer de werkbladen A (2 pagina’s) en B (1 pagina) voor ieder kind.

Stap 1: Introductie van het boek

•  Laat het boek zien en vraag: Wat is de voorkant? Laat de kinderen eventueel bladeren en 

concludeer: Dit is een omkeerboek, het zijn twee boeken in één. Allebei de boeken gaan over  

oma Pleun. 

•  Lees deze twee beschrijvingen voor, maar verklap niet welke beschrijving bij welk boek hoort. 

Kunnen de kinderen dit raden?

  Kiek en Zus ontdekken dat hun oma regelmatig bij de bakker taartjes zit te eten. Terwijl ze tegen 

hen steeds zegt dat ze niet zoveel mogen snoepen. Dat oma een beetje jokt vinden ze raar, maar 

gekker is dat ze oma op de meest vreemde plaatsen tegenkomen: wat doet ze bijvoorbeeld in die 

zwarte taxi en waarom doet ze net of ze Kiek en Zus niet herkent?

  Kiek en Zus gaan na schooltijd vaak naar oma Pleun. Ze doen er altijd leuke spelletjes: 

pepermunttorens bouwen, lassowerpen met dropveters, slalommen met de rollator… 

Maar op een dag is oma Pleun zomaar verdwenen. Er ligt alleen een briefje op tafel waarin  

staat: ‘Maak je over mij niet ongerust, ik pas heel goed op mezelf.’ Maar dat doen Kiek en  

Zus natuurlijk toch. Daarom gaan ze haar zoeken. 
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Stap 2: Geef je mening 

• Deel de werkbladen A (2 pagina's) uit en lees samen ‘Dit ga je leren’. 

•  De kinderen lezen steeds een fragment en proberen het in gedachten voor zich te zien. Ze 

kruisen aan wat ze van het fragment vonden. 

•  Bespreek de antwoorden klassikaal en stel deze korte vragen over elk fragment:

 Fragment 1: Wat bedoelt Kiek met ‘Zus en ik hebben twee moeders’?

 Fragment 2: Wat denk je dat de politie gaat doen? 

 Fragment 3: Kiek moet zich vaak groot houden voor haar kleinere zusje.  

 Op wie lijk jij meer: op Kiek of op Zus? 

 Fragment 4: Zou je hier een filmpje van kunnen maken? Wat zou je dan filmen?

Stap 3: Wisselgesprek 

• Deel werkblad B uit. 

• Lees samen: ‘Dit ga je leren’.

•  Samenwerkend leren: Wisselgesprek. De kinderen lopen door de klas en bespreken –  

steeds met een andere klasgenoot – de personages uit het boek.  

Leg aan de kinderen uit hoe het gaat:

 - Loop door de klas. Bij ‘stop’ vorm je een tweetal. 

 -  Luister naar het fragment ‘Oma Pleun’ dat ik voorlees. Praat dan over oma Pleun. Hoe zou ze 

eruit zien? Wat voor oma is het? Bedenk samen zoveel mogelijk woorden die bij oma Pleun horen.

 -  Loop verder als ik zeg dat de tijd om is. Dan doen we nog twee keer hetzelfde, telkens met een 

ander fragment over een andere persoon in het boek.

•  In totaal houden de kinderen vier wisselgesprekken, over achtereenvolgens oma Pleun, Kiek, 

Zus en Mama. Dit zijn de fragmenten die u voorleest:

Oma Pleun
Kiek komt ziek thuis uit school. 
‘Lieve help, wat zie je eruit!’ Oma Pleun trok me mee 
naar binnen. ‘Het lijkt wel of je een week niet hebt 
geslapen! Juf Odet belde dat je eerder naar huis bent 
gegaan. Na de pauze al. Ik was naar yoga, ik kom 
net pas binnen. Je hebt toch niet al die tijd op straat 
gelopen?’ Ik wist niet wat ik moest zeggen. Gelukkig 
praatte oma Pleun meteen door: ‘Je weet toch waar de 
sleutel hangt? Je kunt er toch altijd in.’ 
Ik weet niet hoe het kwam; ineens begon ik keihard te 
huilen. De sirene van Zus was er niks bij. Er kwam een 
waterval van tranen. Ik wilde het liefst bij oma Pleun 
op schoot gaan zitten en me verstoppen tussen haar 
zachte warme armen.

Zus 
Mijn zusje kwam binnenrennen. Haar hoofd was zo rood 
als een wijnbal. Ze had haar mond wijd open en het 
geluid dat ze maakte leek het meest op dat van een 
sirene. 
Mijn zusje heet Zus. Ik heet Kiek. Samen met mama 
wonen we bij oma Pleun. 
‘Woehoehoehoe,’ loeide Zus. 
Ik zat met oma aan tafel. We hadden allebei een hoge 
toren gebouwd van pepermunten. Zus brulde zo hard  
dat de toren van oma ervan instortte. 
‘Wat is er liefje?’ vroeg oma. 
Nou moet je weten dat Zus een enorme huilebalk is.  
Ze huilt al als er een vlieg flauwvalt.

Kiek 
Jippie joo hoo! Ik danste over straat. Ik omarmde alle 
lantaarnpalen die ik tegenkwam en zwierde er met 
wapperhaar omheen. In mijn hand had ik vijf euro, 
genoeg om voor de hele klas een waterijsje te kopen. 
Nadat ik de juf had losgemaakt, had ze meteen haar 
portemonnee gepakt. ‘Hier,’ zei ze. ‘Rennen! Zorg wel 
dat je met een kwartier weer terug bent.’ 
Ik had een ‘prima' gekregen voor mijn spreekbeurt.  
Het hoogste dat je kunt krijgen.

Mama 
Toen mama aan het eind van de middag thuiskwam, 
zette ze haar koffertje onder de kapstok. Ze rende de 
trap op om haar mantelpakje te verwisselen voor een 
oude spijkerbroek. Daarna kwam ze met losse haren 
en een slobbertrui aan weer naar beneden. Wij vinden 
mama Thuis altijd veel leuker dan mama Zaak.
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•  Dan gaan de kinderen weer terug naar hun plaats. Ze vullen individueel voor elk personage een 

woordweb in op werkblad B.

•  Bespreek de woordwebben klassikaal. Stel vragen als: Wat zou je nog meer over deze persoon 

willen weten? Hoe denk je dat het verder gaat met deze persoon in het boek?

Stap 4: Afsluiting - Kies je plaats

•  Samenwerkend leren: Kies je plaats. Maak voor in de klas een lijn. Dat kan een echte lijn zijn 

met tape of een touw, maar ook een denkbeeldige lijn die u aanwijst. 

•  Leg uit: Ik noem zometeen een stelling. Ben je het ermee eens? Ja? Ga dan hier (wijs een kant 

van de lijn aan) staan. Nee? Ga dan hier (wijs de andere kant van de lijn aan) staan. Je mag ook in 

het midden gaan staan, dan weet je het nog niet. 

•  Noem de stellingen. Bij elke stelling nemen de kinderen een positie in bij de lijn. Laat telkens 

enkele kindereren hun keuze beargumenteren. 

 Stellingen over het boek ‘De verdwenen oma’:

 -  ‘De verdwenen oma’ lijkt me een leuk boek.

 -  Van dit boek zou je een leuke film kunnen maken.

 -  Ik wil dat de juf of meester ‘De verdwenen oma’ voorleest. 

 -  Ik wil ‘De verdwenen oma’ zelf lezen. 

 Stellingen over het boek ‘Oma verdacht’:

 -  ‘Oma verdacht’ lijkt me een leuk boek.

 -  De hoofdpersoon, Kiek, zou een vriendin van me kunnen zijn.

 -  Ik wil dat de juf of meester ‘Oma verdacht’ voorleest. 

 -  Ik wil ‘Oma verdacht’ zelf lezen.  

• Maak op basis van de keuzes van de kinderen afspraken over het (voor)lezen van de boeken.


