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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

 Dubbel vermist 
 
Inleiding 
 
In de maand december is het dubbel feest: Sinterklaas en kerst. 
Driedubbel feest zelfs, als je oudejaarsdag meetelt. December is een 
maand vol plezier. Maar wat nu als er niets te vieren valt? Als je iemand 
mist of erger: als je zelf vermist wordt? 
 
Uitleg 
 
In deze lesbrief lees je het boek Dubbel vermist van Tanja de Jonge. Dit boek is net 
verschenen. Voordat je het boek leest, ga je je een beeld vormen van het boek aan de hand 
van de flaptekst, de kaft en de inhoudsopgave. 
Als je het boek gelezen hebt, maak je een papieren trailer, herschrijf je het laatste hoofdstuk 
en maak je een kwartetspel. Lekker lezen dus! 
 
Opdracht 1 
 
1 Lees de flaptekst en de inhoudsopgave en bekijk de kaft. 
 
Flaptekst 
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Inhoud Kaft 
 
7 juni 2002 
 
I. Chris Peeters 
 Een nieuw begin 
 Het koektrommeltje 
 Op zoek 
 
23 september 2002 
 
II. Esther van Lankhorst 
 Het bezoek 
 Chris en Laura 
 Pizza 
 Debora Peeters 
 Einde van de zoektocht 
 
22 maart 2005 
 
III. Evelien de Reus 
 Een prijswinnend terras 
 De wind fluistert zacht jouw naam 
 Laura Peeters 
 
7 november 2007 
 
IV. Michael Vroom 
 Nacht 
 De zolderkamer 
 Debby 
 Een warm maal 
 
10 september 2013 
 
V. Debora Peeters 
 De troef 
 De brief 
 Blijf zitten waar je zit 
 Thuis 
 
2 Waar gaat dit boek over, denk jij? 
 
Opdracht 2 t/m 6 kun je maken als je het hele boek gelezen hebt. 
 
Opdracht 2 
 
Vul het schema in. Gebruik hiervoor de inhoudsopgave en het boek. 
 
Naam personage Leeftijd Kan goed Heeft een hekel aan 

Mitchell Vroom    

Brent    

moeder van Mitchell    

Chris Peeters    
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Opdracht 3 
 
Herschrijf het laatste hoofdstuk Thuis (p. 167). Gebruik je fantasie. 
 
Ter voorbereiding hierop ga je de volgende vragen beantwoorden in een groepje: 
• Is het echt de recherche die Mitchell oppikt? 
• Is Mitchell bang geworden, heeft hij last van nachtmerries? 
• Neemt Mitchell Brent iets kwalijk? 
• Is Mitchell verliefd op Debby? 
• Neemt Mitchell wraak op Laura? 
 
Opdracht 4 
 
Achter in het boek staan papieren trailers. In het volgende boek van Tanja de Jonge komt ook 
zo’n tekst over Dubbel vermist. Maak die tekst. 
 
Doe het zo 
• Het moet een aansporende tekst zijn: na het lezen 

van jouw tekst moet iemand het boek meteen 
willen lezen en/of kopen. 

• Gebruik maximaal 125 woorden. 
• Laat je papieren trailer lezen aan twee klasgenoten. 
• Verbeter je tekst aan de hand van hun 

opmerkingen. 
• Ben je tevreden? Mail je papieren trailer naar: 

info@tanjadejonge.nl. 
 
Opdracht 5 
 
Dit boek kan gekozen worden door de Kinderjury en door 
de Jonge Jury 2015. 
Zou jij op dit boek stemmen? Leg je antwoord uit aan de 
hand van voorbeelden uit het boek. 
Ook nu mag je jouw antwoord mailen naar 
info@tanjadejonge.nl. 
 
Opdracht 6 
 
Maak in een groepje van vier een kwartetspel bij Dubbel vermist. 
 
Doe het zo 
• Maak tien kwartetten. 
• Twee onderwerpen verzinnen jullie zelf. Deze acht onderwerpen moeten jullie 

gebruiken: Personages - Locaties - Gevoelens - Relaties - Tanja de Jonge - Andere 
boeken van Tanja de Jonge - Belangrijke voorwerpen - Mooie zinnen/citaten. 

• Jullie bedenken zelf hoe de veertig kwartetkaarten eruit gaan zien. 
 Tip: Neem kwartetspellen mee naar school en bekijk die. 
 
Wil je meer lezen van Tanja? Kijk dan op 
www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2013/2013_09
_aot_lesbrief_vmbo_tijdrovers.pdf. Hier vind je een lesbrief bij haar boek Tijdrovers. 
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