
	  

Frank Pollet 

Wie is deze schrijver?    

naam: _________________________________ 

geslacht: _______________________________ 

geboortedatum: _________________________ 

geboorteplaats: _________________________ 

verdere bijzonderheden: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Waar heb je de informatie over deze schrijver gevonden? (volledige bron noteren) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Bekijk enkele foto’s van deze schrijver, wat voor iemand denk je dat hij zal zijn? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Welke soort van boeken zou hij schrijven? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Welke boeken heb je al van hem gelezen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



	  

De leerkracht leest je een fragment voor uit 

“Burenboel” 
Welke personages komen er in dit fragment voor? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat is het grootste verschil tussen beide families? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat vond je van dit fragment? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



	  

Welke boeken schreef deze schrijver? 

         

       

       

   	   	   	  	  	   	   	  

   … 



	  

Op de vorige bladzijde vind je een aantal afbeeldingen van kaften van Frank Pollet. 
Hieronder zie je de tekst op de achterflap, zet de nummer van de tekst bij het kaft van 
het boek. 

 

 
Nog drie weken’, fluistert Sofie voor 
zich uit. 
‘Ja,’ beaamt Wim, ‘nog drie...’ 
Dan klinkt Sofie weer heel 
strijdlustig: 
‘Ik wil hier helemaal niet weg, Wim. 
Ik wil hier blijven, in Doel! Bij jou…’ 
 
In Doel aan de Schelde wonen Sofie 
en Wim. Hun dorp wordt echter met 
verdwijnen bedreigd. Het moet 
plaats maken voor de Antwerpse 
haven, die voortdurend uitbreidt. 
De ouders van Sofie hebben hun 
huis in Doel verkocht en gaan 
verhuizen. Sofie doet er alles aan 
om de plannen van haar ouders te 
dwarsbomen. Wims ouders ijveren 
voor het voortbestaan van het dorp. 
En wat is er aan de hand met Erik, 
een vreemde jongeman die in Doel 
een huis heeft gekraakt… 	  

1	  

Mijn hartendief mijn trezebees mijn lieveling mijn schat my darling 
sweetness honeybee poepescheet! 
Zo noemt opa na de dood van zijn vrouw zijn kleindochter Meisje.  
Maar oma's dood is niet het enige dat het rustige leventje van 
Meisje tijdens de laatste maanden van haar lagere-schooltijd 
danig overhoop gooit. Zo moet ze met Stef een stukje toneel 
schrijven en spelen.  
En die jongen is wel héél erg vriendelijk tegen haar en zijn teksten 
zijn wel héél erg romantisch. Maar dat is niet de enige reden 
waarom Snapke en Mario haar geweldig pesten. Want amper drie 
weken na oma's dood heeft Meisjes opa al een vriendin.  
En wat voor één! 	  

2	  

Miet weet het allemaal niet meer. 
Vier maanden nadat haar moeder 
in een auto-ongeluk is 
omgekomen, belandt haar vader in 
de gevangenis. In een van zijn 
broekzakken had de politie een 
raadselachtig versje gevonden, dat 
de dood van mama leek te 
voorspellen. Had hij het ongeluk 
opzettelijk veroorzaakt dan? In 
geen tijd krijgt het wanhopige 
meisje de pers over haar heen.  
Miet is nu de dochter van een 
moordenaar...	  

Op deze ongewone manier spreekt meester 
Wuytack zijn leerlingen vaak aan. Hij is een 
echte lolbroek en wanneer hij zijn klasje 
vertelt dat ze met zijn allen mogen optreden 
tijdens de kerstshow kunnen ze hun plezier 
niet op. 
Mooie liedjes duren echter niet lang: 
meester Wuytack wordt zomaar van de ene 
op de andere dag vervangen door de 
snorse P. Palinckx.  
Wanneer op de koop toe ook nog manager 
Zonzin zich met de zaak bemoeit, gaan de 
poppen voorgoed aan het dansen. 
Gelukkig is daar nog Charel Schijt ... 	  

Rein is een rotzak! 
Het belooft een mooie meidag te 
worden. Directeur Noël 
Leeuwenhart roept zijn leerlingen 
in de eetzaal bijeen om met hen 
Het Feest van Onze School te 
vieren. Het loopt echter helemaal 
anders dan verwacht, want wat een 
feestelijke dag moet worden, 
ontaardt voor de leerlingen én voor 
de directeur in een ware 
nachtmerrie… De oorzaak hiervan 
is slechts één enkele leerling: Rein 
De Vos! 	  

3	  

4	  

5	  



	  

Voor het bezoek van de schrijver: 
Wat verwacht je van deze schrijver? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Waarover denk je dat hij zal praten? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Welke vragen wil jij nog aan deze man stellen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Na het bezoek van de schrijver: 

Wat vond je van de lezing?    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat vond je goed? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat vond je dat beter kon? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Welk boek spreekt je het meeste aan en zou je graag lezen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


