
 

 
 
 
 
 
 
Lieve kinderen,  

 

Vele van jullie kennen mij als de juf die theaterles geeft. 

Maar wat jullie niet weten is dat ik jaren lang bekend stond als Geheim, 

inspecteur Geheim. 

 

In al die jaren dat ik zaken heb opgelost, is er één zaak geweest die mij 

bijzonder geraakt heeft. 

Die zaak werd “Het geheim van het verdwenen recept” genoemd. 

Uiteraard heb ik deze zaak opgelost. ;-) 

En aangezien jullie nu geen theaterles van mij krijgen, leek het mij een 

goed idee om toch jullie creactiviteit en scherpe geest op gang te houden.  

En daarom lieve kinderen, of moet ik zeggen “inspecteurs in dop”, deel ik 

deze bijzondere zaak met jullie. 

 

Via deze link: De zaak van het verdwenen recept vinden jullie het bewijsmateriaal, de 

verhoren van de verdachten en een vragenlijst. 

Mijn advies: hanteer onderstaande volgorde. 

1: Kijk eerst naar de verhoren 

2: vervolgens bekijk je al het bewijsmateriaal aandachtig 

3: en daarna vul je, aan de hand van al deze informatie, de vragenlijst in. 

 

https://wetransfer.com/downloads/9ec2c3317ce2940ac54f32aebb9662f120200317220050/777578b7403745a77ff2332e146a6e9b20200317220141/22ba1e


 

 

Alle  leerlingen mogen mij de oplossing per email verstrekken: 

a.stiel@kindenonderwijsrotterdam.nl  
 

Uiteraard zal ik dan inhoudelijk op jouw speurwerk ingaan. 

Hoe jij je bevindingen wil geven is aan jou. Dit mag een tekening zijn, een 

kort filmpje van max 6o seconden of een totaal rapport welke uiteraard 

inspecteur-waardig is. 

Maar let op: Het antwoord moet wel onderbouwd zijn (dit betekent 

uitleggen hoe jij aan dat antwoord bent gekomen) 

Met de leerlingen die ik les geef ga ik op de eerste dag dat wij elkaar weer in 

de les treffen, een korte reconstructie neerzetten (moeilijk woord voor het 

naspelen van de gebeurtenissen). 

Dus kies een verdachte welke je aanspreekt en leef je in zijn of haar 

personage in, zodat jij tijdens de reconstructie een overtuigende rol kan 

neerzetten van deze verdachte. 

 

Dan rest mij niets anders dan jullie héél veel succes te wensen met het 

oplossen van de zaak “Het geheim van het verdwenen recept”! 

 

Hoogachtend, 

Inspecteur Geheim ( Ook wel bekend als de theaterjuf ;-)) 
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