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De beroemdste detective is misschien wel Sherlock Holmes. Zijn schepper
is schrijver Arthur Conan Doyle (1859–1930). Doyle had een dokterspraktijk
in Portsmouth en schreef de verhalen over Holmes in zijn vrije uren.
Geronimo Stilton heeft de klassieker in eigen woorden naverteld in
Sherlock Holmes, meesterspeurder. Diefstal, roof, oplichting en andere
duistere zaken: Sherlock Holmes lost het voor je op. Samen met zijn
assistent Watson staat Holmes klaar om ieder mysterie te ontrafelen!

•	Veel mensen denken dat Sherlock

Holmes echt bestaan heeft? Toch
is hij een product van de fantasie
van Arthur Conan Doyle.

Bij dit boek is een grote
speurplaat gemaakt die je
gratis kunt ophalen bij de
boekhandel. Vraag ernaar!

•	Er naast films, tv-series en toneel

stukken zelfs een ballet gemaakt is
over deze meesterspeurder?

•	De schrijver Conan Doyle op een

gegeven moment genoeg kreeg
van zijn eigen creatie en hem zelfs
liet sterven in een verhaal? Op
aandringen van zijn uitgeverij en
zijn fans riep Doyle hem later toch
weer tot leven.
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Alle kinderen zitten in de kring met de ogen dicht. De leraar
wijst één moordenaar en twee detectives aan. De rest van
de leerlingen zijn burgers. De moordenaar ‘vermoordt’
de leerlingen door naar hen te knipogen. Als er naar hen
geknipoogd is, gaan de leerlingen op de grond
zitten. Aan de detectives natuurlijk de opdracht
om zo snel mogelijk de moordenaar aan te wijzen!

De regels:

ë tikje op de rug = je bent burger
í tikjes op de rug = je bent moordenaar
ì tikjes op de rug = je bent detective

Welk kind vindt dat nu niet leuk? Allereerst de spanning van het onbekende:
wat ga je vinden, waar kom je uit? En je springt natuurlijk een gat in de
lucht als je hetgeen wat je zocht opeens hebt gevonden. Een spannender
spel om te doen is er vast niet! Daarom zullen kinderen iemand als Sherlock
Holmes, die van spoorzoeken zijn vak heeft gemaakt, vast heel interessant
vinden. Met zijn speurneus weet hij de moeilijkste zaken op te lossen. Praat
over Sherlock Holmes in de klas. Weet iedereen wie hij is en wat hij doet?
Vertel iets over de periode waarin de verhalen over Holmes
zich afspeelden (Engeland, rond 1890). Hoe losten ze toen
mysteries op? Vraag aan de kinderen of ze nu series of
boeken kennen waarin een detective de hoofdrol
speelt. Welke handige hulpmiddelen hebben we
tegenwoordig om dieven op te sporen? En als
laatste, zouden ze zelf een detective willen zijn?
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Opdracht:
Duur: 45 minuten
Benodigdheden: verschillende kleuren
verf, wit papier (A4 of A3), keukenrol of
natte doekjes om vingers mee schoon te
maken, stiften, wasco, kleurpotloden of
pennen
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Dat vingers afdrukken achterlaten, weet vast iedereen in de
klas. Weten de kinderen ook dat ieder kind zijn eigen, unieke
afdruk heeft? Dat is heel handig voor speurders die op zoek zijn
naar een dief of een dader van een misdrijf. Want doordat zij
vingerafdrukken achterlaten, kan de politie achterhalen wie
de schuldige is!
Leg uit aan de kinderen hoe detectives de vingerafdrukken
ontdekken en hoe ze die kunnen bewaren. Er is vast een filmpje
te vinden waarin dit wordt uitgelegd.
Daarna kunnen de kinderen aan de slag met hun eigen vinger
afdruk. Je kunt er namelijk ook kunst van maken! Geef ieder kind
een vel wit papier en deel verschillende kleuren verf uit. Laat
ze hun vinger in de verf dopen en daarna op het papier drukken.
(Misschien handig om eerst even op een kladpapiertje te testen
op welke manier je de mooiste afdruk krijgt.) Wanneer de verf
is opgedroogd, kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten en
er de mooiste, grappigste of gekste creaties van maken! Met
pen, potlood of stift kunnen ze er van alles omheen tekenen.
Een poppetje, een bloem, bijtje, ballon enzovoort. Of teken een
vorm en ‘kleur’ hem in met je eigen vingerafdruk. Je kunt wat
voorbeelden laten zien ter inspiratie. Hang de kunstwerken op
in de klas.
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Opdracht
Welke technieken zijn er?
Duur: 45 minuten
Benodigdheden: Internet of boeken uit de
bibliotheek, A4-papier, schaar, lijm
Het opsporen van vingerafdrukken is een onderdeel van
‘forensisch onderzoek’, het onderzoek dat wordt gedaan
om een strafrechtelijke zaak op te lossen. In al die jaren
zijn er veel technieken bijgekomen of verfijnd. Dankzij
vele technische hulpmiddelen kunnen rechercheurs
of politieagenten hun zaken vaak oplossen. Welke
technieken zijn er allemaal? En met welk onderzoek kun
je welke dingen ontdekken?

Laat de kinderen op zoek gaan
in de bibliotheek of op internet
naar de verschillende technieken.
Ze moeten er minimaal 5 vinden. Van één
daarvan (de techniek die ze het meest
interessant vinden) maken ze een korte
beschrijving: hoe gaat de techniek in
zijn werk en wat kan ermee ontdekt
of opgelost worden. Ze mogen er ook
plaatjes bij plakken of zelf natekenen
om het verhaal te verduidelijken. Ook
schrijven ze op waarom ze deze techniek
hebben uitgekozen. Laat iedereen in
het kort iets vertellen over zijn of haar
techniek.
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