
LESBRIEF VMBO ‘TIJDROVERS’ ANTWOORDEN SEPTEMBER 2013 
 

© THIEMEMEULENHOFF, 2013 1 
 

Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Tijdrovers 
 
Tip voor de docent 
Om over voldoende exemplaren van dit boek te beschikken, kunt u contact opnemen met 
uw bibliotheek. Vaak is het mogelijk dat er kratten met gewenste boeken aan scholen 
worden uitgeleend. Ideaal voor zo’n project. 
 
Tip voor de leerling 
Let op: dit zijn voorbeeldantwoorden. 
 
Opdracht 1 
 
1 - 
2 - 
3 
 
Wat valt je op aan de kaft? foto’s, digitale cijfers, beweging en snelheid in de foto, donkere 

kleuren 
Wat heeft de illustratie op 
de kaft te maken met de 
titel? 

De digitale cijfers geven tijden aan, de beweging en de snelheid in de 
foto ook. 

Wat is de functie 
(bedoeling) van de titel? 

(Je mag meer antwoorden aankruisen.) 
 
X De titel maakt me nieuwsgierig, omdat je wilt weten wat er op die 

tijdstippen gebeurde en wie de tijdrovers zijn. 
 
X De titel maakt duidelijk wat het onderwerp is, omdat hij doet 

denken aan spanning en sciencefiction. 
 
0 De titel zegt iets over de hoofdpersoon, omdat 
 

Wat is de functie van de 
trailer? 

(Je mag meer antwoorden aankruisen.) 
 
X De titel maakt me nieuwsgierig, omdat je wilt weten of het Siem 

lukt zijn zusje terug te vinden. Ook wil je weten wie de tijdrovers 
zijn. 

 
0 De titel maakt duidelijk wat het onderwerp is, omdat 
 
0 De trailer zegt iets over de hoofdpersoon, omdat 
 
X De trailer zorgt ervoor dat ik het boek wil lezen, omdat hij zo 

spannend is! Je wilt weten waar Marit is, of het Siem lukt zijn 
zusje terug te vinden en wie de tijdrovers zijn. 

 
X De trailer zorgt ervoor dat ik het boek ga kopen, omdat hij een 

soort reclame voor het boek is. Een spannend boek wil je graag 
hebben. 

 
0 De trailer geeft informatie over de schrijfster, omdat 
 

Waar denk jij dat dit boek 
over gaat? (Gebruik voor je 
antwoord de kaft, de trailer 
en dit schema.) 

Siem heeft met zijn zusje afgesproken dat ze allebei om 17.00 uur 
thuis zijn, maar Marit is er dan niet. Kan hij terug in de tijd om te 
voorkomen dat zijn zusje niet verdwijnt? Durft hij dat? 
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Opdracht 2 
 
  

Dit doet Siem 
 

Je moeder vraagt of jij op je vrije 
woensdagmiddag op je jongere 
broertje of zusje wilt oppassen. 

Siem gaat lekker met zijn vrienden voetballen en spreekt met 
zijn zusje af dat ze allebei om 17.00 uur thuis zijn. 

Je broertje/zusje is op de 
afgesproken tijd niet thuis. 

Hij zorgt ervoor dat de kamer eruitziet alsof ze de hele middag 
samen film hebben gekeken en stripboeken hebben gelezen. Hij 
belt haar om 17.13 uur. 

Je ouders vragen waar je 
broertje/zusje is. 

Siem zegt dat Marit bij haar vriendin Romy is en dat ze te laat 
thuis is. 

Je ouders bellen alle klasgenoten, 
vrienden, familie, buren en 
kennissen die ze hebben. 

Siem schaamt zich en is bang voor hun reactie. Hij gaat om 
21.00 uur zonder protest naar zijn kamer. 

Je moeder vraagt boos waarom je 
haar gebeld hebt, terwijl je dit niet 
gedaan hebt. 

Hij is verbaasd en probeert uit te leggen dat hij echt niet gebeld 
heeft. Uiteindelijk druipt hij af. Eenmaal in bed piekert hij er nog 
lang over hoe dat toch kon. 

Je wordt ’s nachts wakker van 
een luid gebonk en denkt aan 
inbrekers. Je ziet een auto 
wegrijden. 

Hij gaat in zijn pyjama naar de gang en luistert naar de geluiden 
in huis. Hij sluipt naar de kamer van zijn ouders. 

Je kunt niet slapen, omdat je je 
schuldig voelt dat je broertje/zusje 
vermist is. 

Siem vraagt zich af waar Marit naartoe is gegaan of naar wie. Hij 
besluit haar zelf te gaan zoeken. 

Je ontmoet een meisje dat zegt 
dat ze jou kan helpen je 
broertje/zusje te vinden. Ze geeft 
je een visitekaartje en de naam 
Jillus. 

Siem vertelt alles, ook dat hij is gaan voetballen en met Marit 
had afgesproken allebei om 17.00 uur thuis te zijn. Hij wil er per 
se voor zorgen dat Marit thuiskomt en Mirage kan hem daarbij 
helpen. 

 
 
Opdracht 3 
 
-- 
 
Opdracht 4 
 
1 a Siem kiest woensdag, de dag dat hij op zijn zusje Marit moest passen. Hij 

ging voetballen en zij verdween. 
 b Eigen mening leerling. 
 c Overleg met elkaar in jullie groepje. 
2 Eigen keuze leerling. 
3 Eigen antwoord leerling. 
4 De tekst van het appje betekent: 
 
 Ik ben terug op woensdag! Nu er snel achterkomen wat mijn domme zusje van plan is. Alles 

komt goed! We houden contact! Zie je later! 
 
 
Opdracht 5 
 
-- 
 
Opdracht 6 
 
-- 


