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De zaak van de vermiste mummie 

 

1. Begin van het verhaal 

In het oudheidkundig museum is een sarcofaag geopend. Een suppoost ligt er bewusteloos 

naast.  

 

Zo kan je beginnen 

- ‘Booooiink.’ Wat is dat nou? Het lijkt wel ……. 

- ‘Ze zullen me nooit vinden’, lacht hij stiekem in zichzelf ..... 

- ‘Neeeeee’, weergalmt de stem van de ..... 

Of zo: 

- Zonder waarschuwing ..... 

- De deur vloog open en ..... 

- Uit het duister sprong ..... 

- In een flits ..... 

- Enz.     

 

Beschrijf de personages 

- De suppoost is: naïef, dom, slim, verwend, een man, een vrouw, veranderd, enz. 

- De mummie is: vervloekt, knap, onhandig, griezelig, gemeen, slim, aardig enz. 

- Er komt nog een mysterieuze persoon in die je eerst nog niet beschrijft. 

- Enz. 

                                                                           
Waar bevindt zich het museum? 

Is het van belang voor de oplossing om te weten waar het museum zich bevindt?  

 

 

 

2. Het probleem: Leg uit wat er met de mummie is gebeurd. 

- Is de mummie gestolen?  

- Is hij tot leven gekomen?  

- Was het eigenlijk wel een mummie die in de sarcofaag lag? 

- Hoe is de mummie in de oudheid aan zijn einde gekomen? 

- Was er sprake van een misdaad? 

- Wil de mummie wraak voor wat er vroeger is gebeurd? 

- Enz. 
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3. De ontknoping: verras je lezers met een onverwacht einde 

- Wie bereikt uiteindelijk wat hij bereiken wil? 

- Wat is er opgelost of wat is er eindelijk voorbij? 

- Is de oplossing van belang voor de toekomst? 

- Wint het kwade of het goede? 

- Enz.  

 

 

 

4. Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden die je kunt gebruiken bij je verhaal 

 - het museum      - het galgenmaal 

 - de sarcofaag      - de broer(s) 

 - de mummie      - de zus(sen)  

 - de moord      - de ziekte 

 - de genezing      - de doodsoorzaak 

 - de oplossing      - de geliefde 

 - het paleis      - de kat 

 - de farao      - de deur 

 - de wacht(ers)     - de wand(en) 

 - de windsels      - de waarheid  

 - de (doden)tekst     - drinken  

 - de vloek      - eten 

 - de pyramide      - aanbidden 

 - de goden      - vergiftigen 

 - het bos      - genezen 

 - Egypte      - bedriegen 

 - de priester      - vermoorden  enz. 

 

Mummie: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070705_mummie01 

            

     

            
    

   SUCCES 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070705_mummie01

