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Codetaal 

Samenvattingen Luistervragen

1. Pjotr en zijn familie hebben bijna de hele zomer in 
Station Zuid gelogeerd omdat hun huis vanwege de een 
brand onbewoonbaar was. Na zes weken is het huis weer 
opgeknapt en begeleiden Max en Flo Pjotr naar huis. 
Ze zijn onder de indruk. Alles ziet er gloednieuw uit en 
Pjotr heeft een mooie nieuwe hoogslaper met een bureau 
eronder. Dat is alvast handig voor als hij over twee jaar 
naar de middelbare school gaat. Bij het afscheid vraagt Flo 
of het voortaan vrede is tussen De Brandweerclub en de 
Bazenclub, de rivaliserende club waar Pjotr lid van is. Als 
Pjotr antwoordt dat hij stopt met de Bazenclub omdat hij 
een club te kinderachtig vindt voor kinderen in groep 7, 
brengt hij Max en Flo hevig aan het twijfelen. Geldt dat dan 
ook voor hun? 

Feiten:
-  Waarom heeft Pjotr met zijn 

familie bijna de hele zomerva-
kantie in Station Zuid gelogeerd?

-  Waarom stopt Pjotr met de 
Bazenclub?

Beleving:
-  Als jullie huis helemaal 

opgeknapt werd, hoe zou jij het 
dan inrichten?

2. De hele zomer is De Brandweerclub niet bij elkaar geweest. 
Max en Flo waren in Zummel, Tjeng was met Ket op kamp, 
Anna was in het huis van haar opa en oma in Frankrijk en 
Melvin was in Rotterdam met zijn vader, oom en tante. Als 
de club Melvin ophaalt bij de bushalte herkennen ze hem 
bijna niet. Hij is enorm gegroeid en draagt stoere kleding: 
een broek die halverwege zijn billen hangt en een pet ach-
terstevoren op zijn hoofd. De club is weer compleet, maar 
het voelt nog wat onwennig, alsof ze elkaar niet meer goed 
kennen. Als Melvin bovendien liever muziek wil luisteren bij 
hem thuis in plaats van in het clubhuis, nemen de zorgen 
bij Max toe. Is De Brandweerclub nu echt een gepasseerd 
station?

Feiten:
-  Wat heeft Anna gegeten in 

Frankrijk?
-  Waarom herkennen ze Melvin 

niet bij het busstation? 

Beleving:
-  Hoe vind jij het om weer thuis te 

komen als je bent weggeweest? 
Wat doe je dan meestal als 
eerste?

3. De school is weer begonnen en De Brandweerclub heeft 
nog steeds niks met elkaar gedaan. Max en Flo hebben 
sinds de eerste schooldag alleen maar met zijn tweetjes 
in de oude brandweerauto op hun erf gezeten. Daarom 
heeft Max een besluit genomen. De Brandweerclub kan niet 
meer. Het is gewoon te kinderachtig. Hij roept de club in 
het clubhuis bij elkaar en vertelt dat hij De Brandweerclub 
met onmiddellijke ingang opheft omdat ze er na drie jaar 
te oud voor zijn. Maar de rest van de club is het totaal niet 
met hem eens. Ze willen doorgaan met de club. Liefst wel 
met een andere naam, want Brandweerclub, dat is echt niet 
meer cool. 

Feiten:
-  Waarom trillen de handen van 

Max als hij limonade inschenkt?
-  Waarom wil Melvin dat de club 

blijft bestaan? En Tjeng?

Beleving:
-  Welke club zouden ze van jou 

nooit mogen opheffen? Waarom 
niet? 

4. De Brandweerclub wil zijn naam veranderen, omdat die te 
kinderachtig is. Maar de kinderen vinden het lastig om een 
nieuwe naam te bedenken die iedereen leuk vindt. Tjeng 
komt met de oplossing. Hij haalt het telefoonalfabet erbij, 
brandweertaal noemt hij het. De Brandweerclub (BC) wordt 
Bravo Charlie. En de kinderen zelf geven elkaar ook nieuwe 
alfabetnamen: zo heet Flo nu Foxtrot, heten Melvin en Max 
Mike 1 en 2, is Tjeng Tango, en wordt Anna Alfa. Geheel 
tevreden met hun nieuwe clubnaam fietsen ze met z’n allen 
naar de ijssalon. Blij met de wetenschap dat ondanks alle 
veranderingen in hun leven, hun club gewoon blijft bestaan.

Feiten:
-  Hoe willen Anna en Flo de club 

noemen? Waarom is Melvin het 
daar niet mee eens?

-  Wat zijn de nieuwe namen van 
de kinderen?

Beleving:
-  Hoe heet de club waar jij bij 

zit? Vind je de naam bij de club 
passen? Waarom wel of niet? Als 
het een afkorting is, waar staat 
die dan voor? 
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Samenvattingen Luistervragen

1. De meester kondigt aan dat er binnenkort een nieuw meisje 
in de klas komt: Belle. Ze is net naar Zummel verhuisd en 
kent hier nog niemand. Dat is niet makkelijk daarom vraagt 
hij de kinderen om aardig voor haar te zijn. Tijdens de 
pauze fantaseert de Bravo Charlie-club over hoe het nieuwe 
meisje zal zijn. Ze hopen dat ze een beetje stoer is, dan is 
ze misschien geschikt voor de club en hebben ze naast drie 
jongens ook drie meisjes bij Bravo Charlie. 

Feiten:
-  Hoe heet het nieuwe meisje?
-  Wat voor meisje hoopt Flo dat 

het is?

Beleving:
-  Ga jij vooral met jongens om 

of vooral met meisjes? Of met 
allebei? Waarom? 

2. Belle doet haar intrede in de klas. Max is op slag verliefd 
en ook Anna is onder de indruk van het nieuwe meisje uit 
Amsterdam. Flo is ziek en ligt te balen in bed. Gebeurt er 
eindelijk eens iets speciaals op school, is zij er niet bij. Het 
bevreemdt haar bovendien dat Anna na schooltijd niet op 
ziekenbezoek komt, zoals ze normaalgesproken altijd doen 
als een van hen ziek is. Als Max gelukzalig glimlachend 
uit school terug komt vanwege Belle en bovendien weet 
te vertellen dat Anna vanavond bij Belle gaat eten, krijgt 
Flo het warm en koud tegelijk. Als ze niet op tijd beter is, 
wordt Anna nog beste vriendinnen met Belle en dat mag 
niet gebeuren.

Feiten:
-  Waar heeft Belle gewoond?
-  Waarom komt Max zo laat thuis 

uit school?

Beleving:
-  Als er een nieuw kind bij jou in 

de klas kwam, wat zou je dan 
vertellen over je school? Wat is 
voor hem of haar belangrijk om 
te weten? 

3. Als Flo weer beter is, ziet ze Belle met eigen ogen op 
school. Ze is bevooroordeeld omdat iedereen niet uitge-
praat raakt over het ‘geweldige, coole, fantastische’ nieuwe 
meisje en vindt haar meteen een ‘tuttebel op laarsjes 
met hakken’. Alle kinderen, de jongens van Bravo Charlie 
incluis, sloven zich enorm uit voor Belle, en Flo is vast-
besloten om daar niet aan mee te doen. Als Anna op hun 
vaste woensdagmiddag niet naar hun clubhuis komt omdat 
ze met Belle gaat winkelen, heeft Flo het gehad. Als Anna 
haar dan ook nog beschuldigt van jaloezie is de maat vol. 
De jongens hebben geen zin in dit meidengedoe en laten 
daarom die woensdagmiddag ook maar verstek gaan. Flo 
voelt zich in de steek gelaten en is bang dat Belle het einde 
van Bravo Charlie veroorzaakt.

Feiten:
-  Bij wie zit Belle in het groepje?
-  Wat doet Max om aandacht van 

Belle te krijgen?

Beleving:
-  Heb jij weleens een vooroordeel 

over iemand gehad? Dat iemand 
in het echt anders was dan je 
eigenlijk dacht?   

4. Op maandag verschijnt Anna op school op de laarzen 
met hakjes die ze dat weekeind samen met Belle heeft 
gekocht. Als ze naar Belle toe loopt om te laten zien dat 
ze de nieuwe laarsjes draagt, reageert zij niet enthou-
siast want ze vindt een meisje uit groep acht opeens veel 
interessanter. De afspraak om die middag samen te gaan 
zwemmen, zegt Belle ook ineens af en Anna begint zich te 
realiseren wat ze heeft gedaan. Ze heeft een jarenlange 
vriendschap op het spel heeft gezet voor een meisje dat 
minder aardig is dan gedacht. De rest van Bravo Charlie 
ziet het allemaal gebeuren en op initiatief van Flo stappen 
ze naar Anna toe en maken het weer goed.

Feiten:
-  Met wie staat Belle te praten?
-  Wat vinden de jongens uitein-

delijk van Belle? En Anna en Flo?

Beleving:
-  Wat doe jij het allerliefst in het 

weekend?


