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Vooraf 

Voorafgaand aan de taak vraagt de leerkracht of iemand al eens bestolen is, wat ze toen 
hebben gedaan en of de zaak werd opgelost.  

 

Thema Help, mijn fiets is weg (en dat met carnaval) 

Onderwerp Getuigenverklaring  

Leerjaar 5 

Werkvorm Groepjes van twee 

Voorkennis Lichaamsdelen (lesmateriaal leerjaar 3 en 4) 

Tijd  2 lessen 

Product Compositiefoto, opsporingsbericht 

Materiaal Tekenspullen 

Beoordeling De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen de stappen hebben 
doorlopen en het desbetreffende product hebben afgeleverd. Dit wordt  
beoordeeld door de docent. 

Samenvatting In deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee een 

compositietekening aan de hand van een werkblad. (In het volgend 

leerjaar maken ze een opsporingsbericht. 

 

Inleiding 
Het thema van deze taak zijn personenbeschrijvingen. Jullie gaan in groepen van twee aan 
de slag. Jullie zijn op het politiekantoor. Een van jullie is daar omdat de fiets van zijn/haar 
broer gestolen is en zij/hij de dief heeft gezien. Het was carnaval, dus ….!  

Opdracht 
Per twee voeren jullie een dialoog tussen een politieagent en de getuige. De getuige komt 
het signalement doorgeven, de politieagent maakt een compositiefoto. (Jullie maken later 
ook een opsporingsbericht voor de radio.)  
 
Stap 1 
Lees samen enkele personenbeschrijving. Je vindt hieronder drie voorbeelden. Je mag deze 
voorbeelden gebruiken maar jullie fietsendief ziet er wel anders uit.  

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 

• Man 

• 1m83 

• Lang grijs haar 

• Zwarte bril 

• Grijze snor en baard 

• Brede kin 

• Lange neus 

• Flaporen 

• Kijkt brutaal 

• Hagrid (Harry Potter) 

• Vrouw 

• 1m63 

• Rode wangen 

• Kort blond haar 

• Kleine oren 

• Kleine neus (wipneus) 

• Spitse kin 

• Kijkt beetje zielig 

• Piraat 
 

• Jongen 

• Rood haar, krullen 

• Groene ogen 

• Beetje kromme neus 

• Bolle wangen 

• Kijkt voorzichtig 

• Clownspak 
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Stap 2 
Jullie maken samen een personenbeschrijving. 

 

Stap 3 

Oefen de volgende dialoog. De een geeft het signalement, de ander tekent. 

Jij Politieagent 

[Groet] […] 

Iemand heeft mijn fiets gestolen.  Dat komt meer voor. Heb je de dief 

gezien? 

[…] heeft Niet zo snel.  Ik teken mee. 

 
 
Stap 4 
Daarna laat je de tekening aan een ander groepje zien en vertelt wie de fiets heeft 
meegenomen.  

 


