
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Meneer De Bruin richt zijn eigen detectivebureau op, samen met zijn zoon Lev. Het 

heet Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S. en dat staat voor Sublieme, Puike En Uitmuntende 

Resultaten Na Echt Uitstekend Speurwerk. Nicolaas Neuzelaar is het grote voorbeeld 

van meneer De Bruin en hij vertelt hierover van aan Lev. Lev wil veel liever met zijn 

vrienden spelen, maar hij ontkomt niet aan de plannen van zijn vader. 

In de bibliotheek is een misdaad gepleegd en volgens meneer De Bruin is degene die 

nu als verdachte wordt aangewezen, onschuldig. Dit wil hij graag bewijzen en daarom 

gaan ze op onderzoek uit. Ondertussen laat hij visitekaartjes maken en plaats hij een 

advertentie in de krant. Alles om ervoor te zorgen dat het detectivebureau bekend 

wordt en er veel klanten zullen komen. 

Op een dag staat meneer Kwakman voor de deur. Hij heeft de advertentie van Bureau 

S.P.E.U.R.N.E.U.S. gezien en heeft een eerste zaak voor meneer De Bruin en Lev. Als Lev 

en zijn vader in het beschreven huis in positie zitten om alles vast te leggen, valt de 

politie binnen en wordt meneer De Bruin aangehouden. Ineens is hijzelf de 

hoofdverdachte in het onderzoek naar de misdaad in de bibliotheek. Hoe kon dat nou 

gebeuren? 

Lev doet er samen met zijn vrienden alles aan om te bewijzen dat zijn vader onschuldig 

is, maar zal hem dit ook lukken? 

 
• Meneer de Bruin gebruikt zelfverzonnen scheldwoorden, zoals kaasviolen en klutskippen. Lees bladzijde 13 'Wat 

een stelletje...' t/m bladzijde 14 '...gouden team zijn.' voor.  

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zelfbedachte woorden gebruikt? 

• Meneer Schreef doet er alles aan om kinderen dwars te zitten als ze een boek willen lezen. Lees bladzijde 18 

'Even later zaten...' t/m bladzijde 21 '...het had teruggevonden.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die er alles aan doet om een ander dwars te zitten? 

• Lev en zijn vader krijgen een opdracht van meneer Kwakman, maar het lijkt erop dat  

ze in een val zijn gelopen. Lees bladzijde 67 'Lev zag een...' t/m bladzijde 74  

'...overkomt ons allemaal.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die in een val loopt? 

• Hugo weet niet wat een motief is en Daiza legt het uit. Lees bladzijde 101  

'Lev zat achterin...' t/m bladzijde 104 '...daarom heeft vermoord.' voor. 

Leesvraag: wordt in jouw boek de betekenis van moeilijke woorden  

uitgelegd? 


