
Een gevaarlijke ontdekking - Vragenblad met antwoorden 

Hoofdstuk 1: Het doosje 

 

Wie 

1. Wie zijn de verhaalfiguren? (Mo, Jordy, Jordy’s vader en Elisa) 

2. Wie is de baas van de winkel? (Jordy’s vader) 

3. Wie haalde de dozen uit het rek? (Mo) 

4. Wie stond op het huishoudtrapje? (Mo) 

5. Wie pakte het pistool vast? (Mo) 

6. Wie kwam er onverwacht binnen? (Elisa) 

 

Wat 

1. Wat moesten Jordy en Mo doen in het magazijn? (Ze moesten eens goed opruimen) 

2. Wat mocht blijven staan? (Alles wat nog goed was) 

3. Wat vonden de jongens in het magazijn? (Een pistool) 

4. Wat deed Jordy met het pistool? (Hij griste het wapen uit Mo’s handen en legde het terug) 

5. Wat kwam Elisa doen? (Ze kwam het pistool halen) 

6. Wat deelde Elisa uit aan de jongens? (Kauwgom) 

 

Waar 

1. Waar zijn de jongens aan het werk? (In het magazijn bij de winkel van Jordy’s vader) 

2. Waar vond Mo de doos met het pistool? (op een plank in een stelling) 

3. Waar zette Mo de doos met het pistool neer, nadat ze hem weer dichtgedaan hadden?(Hij zette 

hem terug op de plank) 

4. Waar werkte Elisa? (ze was verkoopster in de meubelwinkel van Jordy’s vader) 

5. Waar schoof Mo de trap naartoe voor Elisa? (Hij schoof de trap voor de kast die Elisa aanwees) 

6. Waar ging Elisa naartoe met de doos?(naar buiten, ze verliet de ruimte) 

 

  



Wanneer 

1. Wanneer gingen Jordy en Mo werken in het magazijn van de winkel? (op zaterdag) 

2. Wanneer schrokken Mo en Jordy? (Toen ze het pistool vonden) 

3. Wanneer gingen ze aan de andere kant verder? (nadat ze het pistool terug op de plank gezet 

hadden) 

4. Wanneer kwam Elisa binnen? (nadat Mo opnieuw naar boven geklommen was) 

5. Wanneer was Elisa begonnen met werken in de winkel?(Elisa werkte sinds twee maanden als 

verkoopster in de meubelwinkel) 

6. Wanneer ging Elisa weer weg? (nadat ze de doos met het pistool gepakt had) 

 

Hoe 

1. Hoe konden Mo en Jordy bij alle spullen komen? (door op de huishoudtrap te klimmen) 

2. Hoeveel geld verdienden ze met werken? (twee euro per uur) 

3. Hoe zag de doos met het pistool eruit? (het was een kleine, witte doos met blauwe letters en een 

tekening van een vogel) 

4. Hoe voelde het pistool toen Mo het omhoog hield? (best zwaar) 

5. Hoe zag Elisa eruit? (Ze droeg strakke kleren en hoge hakken en had glanzende roze lippen) 

6. Hoe keek Elisa toen ze wegging? (Ze had een glimlach op haar gezicht en was vrolijk) 



Mindmap 

Maak met deze informatie een mindmap van het verhaal 

 

 

 

 


