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      Lees dit eerst

Rolf

Selin

Juf Spijker

spion
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sleutel

mobiel

zender

lift
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Rolf wil geheim agent worden.

Een geheim agent moet altijd geheim blijven.

Niemand mag weten wat hij of zij doet.

Misschien is je buurman wel een geheim agent.

Of de kaasboer.

Of je oma. 

1 
Naar school
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Een geheim agent weet niet wie ook geheim 

agent is.

Daar praten ze nooit over met elkaar.

Zelfs niet met hun vader, moeder, broer of zus.

Niet met hun vrienden.

Met niemand.

Je beste vriend zou er een kunnen zijn.

Je weet het nooit.

Rolf wil dus ook geheim agent worden.

Hij zit nu op een nieuwe school.

Met een geheime klas.

Niemand mag weten dat die geheime klas 

bestaat.

Niemand mag weten dat hij in die klas zit.

En dat hij daarom naar deze school komt.

Misschien zijn er nog meer kinderen die naar die 

klas gaan.

Maar misschien ook niet.

Dat weet Rolf niet.

Op zijn oude school werd de geheime klas 

ontdekt door een spion.

De geheime klas moest daar toen weg.

Naar een nieuwe, geheime plek.
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Gelukkig is Rolf toen niet ontdekt.

Anders zou hij geen geheim agent meer mogen 

worden.

Rolf let daarom altijd goed op.

De bel gaat.

Rolf loopt samen met de andere kinderen naar 

zijn klas.

Sommige kinderen fluisteren met elkaar, terwijl 

ze naar hem kijken.

‘Dat is de nieuwe,’ hoort hij een van hen 

zeggen.

Rolf kiest een stoel in het midden van de klas.

‘Mag ik naast je zitten?’ vraagt iemand hem.

Rolf kijkt op.

Er staat een meisje naast hem.

‘Ik heet Selin,’ zegt ze.

‘En ik ben Rolf.

Ga zitten.’

‘Je bent de nieuwe,’ zegt Selin.

‘Dat heb ik ook gehoord,’ zegt Rolf lachend. 

Selin grijnst.

‘Waarom zit je nu bij ons op school?’ vraagt ze.
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Rolf kan haar de waarheid niet zeggen.

Niemand mag weten dat hij naar de geheime 

klas komt.

Hij mag met niemand praten over de geheime 

klas.

‘Mijn moeder heeft een nieuwe baan in dit 

dorp,’ liegt hij.

‘Daarom zijn we hier komen wonen.’

Rolf liegt niet graag, maar nu kan hij niet 

anders.

Er komt een juf de klas binnen.

Ze is lang en smal.

Ze ziet er streng uit. 

‘Dat is juf Spijker,’ fluistert Selin.

‘Ze is de beste juf ooit.’ 

‘Dag kinderen,’ zegt juf Spijker lief.

‘Ik zie dat we een nieuwe leerling hebben.

Dat ben jij, Rolf.’

‘Klopt,’ zegt Rolf.

‘Welkom op onze school.

Ik hoop dat je het hier leuk gaat vinden.

En dat je hier veel gaat leren.’

Ze glimlacht naar Rolf.



Rolf gaat naar een nieuwe school. 
Het is gewoon een school,
in een gewoon dorp.
Maar … waar brengt de lift in de gang hem heen? 
Wat gebeurt er in de klas boven? 
Dat is geheim. 
Het is een klas voor geheime agenten.
Stttt!
Vertel het niet verder!

Dit is heel geheim!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen 
die lezen moeilijk vinden of saai.
De boeken zijn toegankelijk en 
dyslexie-vriendelijk. Lezen is wél leuk!
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