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Talen: Frans en Engels                                          Cluedo  

Een leerkracht van Campus Het Spoor heeft tijdens de lessen iets gedaan dat eigenlijk niet 

mocht. Wie was het? Wat deed ze? Wie heeft haar betrapt? De directie wil er alles van 

weten! Helpen jullie het mysterie op te lossen?   

 

VRAAG 1: Welke leerkracht was het?  

 Mme Bouyzourn 

 Mme Sleeckx 

 Mme Koc  

 Ms Martin 

 Ms Van Vlasselaer 

 

VRAAG 2: Wat heeft ze gedaan?  

 TikToks gemaakt tijdens de les  

 Brawl Stars gespeeld tijdens de les  

 Online geshopt 

 Pizza besteld voor alle leerkrachten  

 

VRAAG 3: Waar heeft ze dit gedaan?  

 In de auto op de parking 

 Op de toiletten 

 Op de trappen van de speelplaats 

 In de kleedkamers van de sporthal 
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VRAAG 4: Door wie werd ze betrapt? 

 De papa van een leerling 

 De directeur 

 De leerlingen zelf 

 Een buurvrouw van de school 

 

VRAAG 5: Welke straf gaat ze krijgen?  

 Iedere vrijdag de toiletten poetsen tot aan de paasvakantie 

 Iedere dag op school zijn van 7u tot 17u 

 Iedere dag gsm inleveren bij de directeur 

 Iedere woensdagnamiddag tot aan de paasvakantie naar de strafstudie komen 
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ANTWOORDBLAD 

VRAAG 1: Welke leerkracht was het?  

Zet de letters van de kleuren op de juiste plaats en ontdek een tip!  

 

Welke naam wordt gevormd door de groene vakjes?  

MARTIN  
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VRAAG 2: Wat heeft ze gedaan?  

 

Speel de Kahoot en noteer de antwoorden hieronder.  

Game PIN: 02555250  
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VRAAG 3: Waar heeft ze dit gedaan? 

Speel de Kahoot en noteer van elk correct antwoord de eerste letter.  

   Game PIN: 0342491      

 

De eerste letters:  

    

Met deze letters kan je een woord vormen dat een tip geeft. Welk woord kan je 

vormen?  

     

  

s t o r 

s p o r t 

p 



 

 
 

Campus Het Spoor 
Begonialaan 34 | 2400 Mol 

Tel. 014 31 27 48 
info@campushetspoor.be | 

www.campushetspoor.be 

 

 

VRAAG 4: Door wie werd ze betrapt? 

Ken je deze artiesten? Noteer hun naam en ontdek een tip!  
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VRAAG 5: Welke straf gaat ze krijgen?  

Welk woord staat niet in deze Franse woordzoeker? 

toiletten – school – gsm – woensdag  

Misschien kan je eerst de Franse vertaling geven van de woorden?  

toiletten: toilettes 

school: école 

gsm: gsm / portable 

woensdag: mercredi 

Welk woord heb je niet gevonden en is meteen de tip voor de straf? mercredi 

 


