
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De ouders van Hedy en Spencer gaan werken in Spanje en daarom moeten ze gaan logeren 

bij opa John. Er is alleen een maar, opa is een beetje eigenaardig. Opa John is vroeger 

illusionist geweest en in zijn huis liggen nog allerlei spulletjes die uit die tijd komen. Er is 

ook nog een familiedrama. Oma Rose is namelijk vroeger plotseling verdwenen. De twee 

kinderen krijgen van opa John dan ook de opdracht om nooit een kamer in te gaan waar de 

deur van gesloten is. Het boek heet dus niet voor niets, Het mysterieuze huis op de heuvel. 

De mysteries starten direct aan het begin van het verhaal als de oordopjes van Hedy opeens 

verplaatst lijken. Daarna beland je in een wirwar van mysterieuze zaken. De woorden ZOEK 

MIJ verschijnen in het stof en op de koelkast. 'Maar kijk dan, Spencer! riep Jelly. Kijk in het 

stof. Daar staat ZOEK MIJ'. De kinderen denken dat het oma Rose is die contact zoekt. 

Samen met het pratende berenvel en hertenhoofd gaan Hedy en Spencer op zoek naar 

oma Rose. Ze worden geholpen door houtspionnen en de broed van opa John speelt ook 

een grote rol. Probeert oma Rose contact te zoeken met de kinderen? 

 Opa John is een mysterieuze man. Lees bladzijde 11 'Een sombere bal...' t/m bladzijde 16 '...stellen was voorbij.' 

voor. 

Leesvraag: Zit er in jouw boek een geheimzinnig, mysterieus of raar familielid? Wat is er bijzonder aan? 

 Hedy en Spencer zijn de kamer ingegaan waarvan opa John had gezegd dat ze daar absoluut niet in mochten. 

Lees bladzijde 52 'Wat doen jullie...' t/m bladzijde 53 '...haar nu al.' voor.  

Leesvraag: Doet er iemand in jouw boek iets wat niet mag? Wat gebeurt er? 

 Hedy en Spencer hebben Albert Niemand laten ontsnappen. Dit blijkt een slechterik te zijn en ze hebben dus een 

grote fout gemaakt! Hedy heeft enorm veel spijt. Lees bladzijde 164 'Albert Niemand is..' t/m bladzijde 168 '...aan 

opa John.' voor.  

Leesvraag: Heeft iemand in jouw boek ergens spijt van? Of een fout gemaakt? Wordt het nog opgelost? 

 Een groot deel van het boek ben je nieuwsgierig naar de verdwijning van oma Rose. Wie heeft haar laten 

verdwijnen tijdens de googelact? In dit stukje krijg je dat te horen, maar het is totaal anders dan je zou 

verwachten! Lees bladzijde 222 'Mag ik alsjeblieft...' t/m bladzijde 228 '...die giechelde verrukt.' voor.  

Leesvraag: Gaat er in jouw boek iets anders dan je verwacht had? 

 In de epiloog worden Hedy en Spencer opgehaald door hun ouders en ze rijden  

naar huis. Ze worden ingehaald door een chauffeur met een zwarte nagel.  

Helaas was dit de slechterik uit het verhaal. Deze epiloog biedt dus  

mogelijkheden voor een deel 2 van Het mysterieuze huis op de heuvel.  

Lees bladzijde 285 'De raaf twijfelde...' t/m bladzijde 287 '...elkaars ogen.  

Niemand.' voor. 

 Leesvraag: Heeft jouw boek een open einde? Of is het boek echt  

afgelopen?  

 


