
Doeblad
In De BiebBoys beschuldigd! lees je samen hardop 
over Biebboys Kees en Joran, die op zoek gaan 
naar de persoon die hen steeds dwarszit …
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Deze vragen gaan over jou en het boek. 
Je antwoord is altijd goed, als je het maar kunt uitleggen. 

Heb je al eens eerder een boek uit de serie Toneellezen gelezen? 

£ Ja, namelijk: 
 Ik vond het wel / niet leuk om samen hardop voor te lezen.
£ Nee. Het lijkt me wel / niet leuk om samen hardop voor te lezen.
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Voor het lezen
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Kees en Joran weten niet wie hen dwarszit. Ze verdenken eerst meester Abdel. Dacht jij in het begin van 
het verhaal ook dat meester Abdel Len Zitera was? Leg uit waarom wel of niet. 

In hoofdstuk 12 krijgen Kees en Joran ruzie. Kees wil niet meer met Joran praten. Snap jij waarom? 
Leg uit en schrijf op wat jij zou doen als jij Kees was.

Welk stukje van het boek vond jij het leukst om hardop te lezen? Schrijf de bladzijdes op en leg uit waarom.

Achteraan in het boek, bij Wie maakten dit boek? kun je meer lezen over de schrijfster en de BiebBoys.  
Ga jij de website of de filmpjes van de echte BiebBoys bekijken?

£ Ja, want 

£ Nee, want 
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Na het lezen Deze vragen helpen jou over het boek na te denken. 

2 Bekijk de voorkant en lees de tekst op de achterkant.  
Wat voor soort boek is dit, denk jij? Je mag meer hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven.

£ grappig
£ spannend
£ griezelig

£ serieus
£ treurig
£ geheimzinnig

£ echt gebeurd
£ fantasie
£ anders: 
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Joran Ja, onwijs goeie grap, Kees.
Kees Nou, vertel op. Wat zit erin? Is het een cadeau?
Joran Ik krijg hem niet open … eeh ... nog een klein 

stukje … 
Kees Het zijn allemaal brieven. Misschien is het 

fanmail.
Joran Ja, wijs! Waarschijnlijk allemaal voor mij. Omdat 

ik de leukste en sterkste BiebBoy ben.
Kees Mocht je willen. Dat ben ik natuurlijk!
Joran Huh … dit is geen fanmail. Dit zijn klachten. 

Moet je horen: KEES EN JORAN GEVEN STOMME 

BOEKENTIPS. GROETJES, FIRDOUS.

Kees Wat? Laat lezen.
Joran Of hier: JORAN PRAAT MET EEN ZEURDERIGE 

PIEPSTEM. IK KAN NIET NAAR HEM LUISTEREN. 

GROETJES, JOEP. 

Kees Nou, daar ben ik het wel mee eens … haha, 
grapje.
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Joran Eeeh Bilal? Moet je plassen?
Tinka Nee, dat is Bilal zijn puzzelhoofd. Laat hem maar 

even. Zo meteen heeft hij een geniaal idee. Bilal kijkt met een ingespannen gezicht naar het prikbord. Hij bekijkt 

stuk voor stuk zorgvuldig alle bewijzen. Bij de brief blijven zijn ogen 

hangen op de naam van de afzender.
Bilal Natuurlijk. De bivakmuts … deze naam.
Tinka Ik zei het toch.Joran Weet jij wie het is?Bilal Ik denk het wel. Heb je een krant?Bilal knipt allemaal letters uit de krant. Dan begint hij met de letters 

te schuiven. Als hij klaar is, kijkt hij de jongens triomfantelijk aan.Bilal  En wat staat hier?Kees Len Zitera.Joran We weten al dat Len Zitera hierachter zit. Wij 
weten alleen niet wie hij is.

Bilal Wacht even … En nu? Wat staat er nu?
Kees OOOOOH, het is …Kees+Joran DE ANTILEZER!
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Kees Nee, we gaan niet slaan. 

Joran Wat doen we dan?

Kees We laten hem niet gaan tot hij ons de waarheid vertelt.

Joran En anders slaan we hem tot moes?

Kees Joran!

Joran Geintje.

Kees en Joran sluipen ieder een andere kant op. Tegelijkertijd springen 
ze tevoorschijn. Meester Abdel valt bijna om van schrik.

Joran Aha, op heterdaad betrapt!
Abdel AAAAAH, jongens, ik schrik me rot.
Kees Goed zo. Vertel ons maar eens wat jij hier doet, 

MEESTER ABDEL.
Joran Of moeten we LEN ZITERA zeggen?
Abdel Wie?
Joran Wat doe jij hier, LENNIE?
Abdel Eeeeh … boeken terugbrengen. Wat is er aan de 

hand? Waarom doen jullie zo kwaad tegen mij?
Kees Doe maar niet zo onschuldig. Wij hebben jou wel 

door, mannetje.
Joran Met je opblaasgitaar en je rubberen kip.
Abdel Ik heb echt geen idee waar dit over gaat.
Kees Nou, wij wel! Jij gaat … wat ging hij ook alweer 

doen met die rubberen kip?
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Jouw eigen boekentip
Net als de BiebBoys ga jij een boekentip maken. 
Jouw boekentip mag over dit boek gaan of over een ander boek dat je hebt gelezen.

Bij welk boek ga jij de boekentip maken? Schrijf de titel en de naam van de schrijver op. 7

Aan welke kinderen uit je klas ga je dit boek aanraden en waarom? 9

Kruis aan wat je leuk vond aan dit boek. Je mag meerdere hokjes aankruisen of zelf een antwoord geven.  

£ Het is grappig.
£ Het is spannend.
£ Het is griezelig.
£ Het is mooi.
£ Het is makkelijk om te lezen.

£ Anders

£ Het is leuk om een verhaal samen hardop te lezen.
£ De tekeningen zijn mooi. 
£ De personen in het verhaal zijn leuk.
£ Ik heb er veel van geleerd.
£ Het is niet te dik en ook niet te dun.
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Maak een tekening die past bij het boek en schrijf er woorden bij waarmee je het boek aanprijst.12

Wie is de hoofdpersoon of zijn de hoofdpersonen? Schrijf de naam of namen op en schrijf er een paar 
woorden bij die bij de persoon passen. Bijvoorbeeld: slim, grappig, stoer, koppig, eenzaam … 
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Schrijf in een paar zinnen op waar het boek over gaat, maar verklap het einde niet! 
Tip: kijk op de achterkant van het boek.
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