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LESKAART 
In Agent en Boef - Gekte onder de grond beleef je weer een 

avontuur met dit bijzondere duo. Het is speciaal geschreven 

voor beginnende lezers, AVI Eind groep 3. Dit verhaal begint 

met boef die in huis een gat graaft. Het hele verhaal gaat door 

met het graven van gaten en gangen onder de grond. Agent 

gaat boef achterna en komt terecht bij een bruiloft, een 

muizenplaag, een dierenwinkel, een zwembad en nog veel 

meer. Lukt het agent om boef te pakken te krijgen? 

 Lees de bladzijde waar agent door het gat valt. Boef heeft een kleedje over het gat gelegd. 

Agent heeft dit niet in de gaten en trapt zo in de list van boef. Hij valt in het gat!  

Leesvraag: Wordt er in jouw boek iemand in de maling genomen? Hoe gaat dit?  

 Lees de bladzijde met het zwembad. De illustratie op deze twee pagina's vertellen zelf ook 

nog een verhaal. Zo zie je een meisje dat haar opblaashaai kwijt is, een jongetje zonder 

zwembroek en iemand die van de duikplank in het lege zwembad springt. Het gaat dus over 

meer dan agent en boef.  

Leesvraag: Wat vertellen de illustraties uit jouw boek? Passen ze goed bij het verhaal? 

Vertellen ze meer dan het verhaal? 

 Lees de bladzijde met het doolhof waarin je agent en boef ziet. Agent krijgt boef niet te 

pakken, maar hij heeft een plan bedacht. Hij roept boef en boef  

antwoordt! Nu weet agent waar boef is. Zijn plannetje werkt! 

Leesvraag: Bedenkt iemand in jouw boek een plannetje?  

Werkt het? 

 Lees de laatste twee bladzijdes van het boek. Boef ontsnapt  

en het hele boek moet agent op jacht naar boef. Uiteindelijk  

krijgt hij hem te pakken. Agent zegt dat hij het toch wel leuk  

en boef wil morgen weer! Dit zou je toch niet verwachten na  

zo'n avontuur.  

Leesvraag: Gebeurt er in jouw boek iets wat je niet verwacht? 

 


