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Mijn papa is president 
 

STAP 1 
1.  Hoe reageer je wanneer je vriend(in) je zegt: 
• Ik ben de sterkste van de hele klas! 
• Ik ben de slimste van de hele school! 
• Ik ben de beste tekenaar! 
• Niemand heeft toffere kleren aan dan ik! 
• Mijn vader is de snelste zwemmer ter wereld! 
• Ik heb niet enkel de beste schoolresultaten, ik doe er nog het minst van al voor ook! 
2.  Waarom reageer je zo? 
 

STAP 2 
 
Frederick Kenneth Bower was een vreselijke etter. Een kwal, een lamstraal, een monster 
aan wie werkelijk niets aardigs te ontdekken viel. Het allerergste was dat hij, nog maar 
twaalf jaar oud, rijker was dan wie ook ter wereld. 
Hij woonde in een kast van een huis in de sjiekste buurt van Hampstead, de duurste wijk 
van Londen. ..... 
 
1.  Zo begint het boek ‘Daar ga je Frederick K. Bower’ van Anthony Horowitz.  Stel je in 

de plaats van Frederick Kenneth Bower en schrijf op hoe Frederick aan zijn 
klasgenootjes over zijn huis vertelt. Lees de eerste zin nog eens! 

 
- Frederick:  
“Mijn huis …………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

...................................” 

2.  Bijna iedereen overdrijft wel eens als hij iets wil vertellen. Vul de tekstballonnetjes 
aan. 

   Mijn vriend heeft een brommer                Mijn vriendin is een modepop.            
   die .........................................                    Ze heeft ................................. 
   ...............................................                    ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Mensen scheppen op om verschillende redenen. Zoek drie redenen waarom mensen 

opscheppen. 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4.  Welke soort woorden gebruiken mensen die opscheppen vaak? (Kijk naar de 
vetgedrukte woorden) 

 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.  Maak je beschrijving van het huis van Frederick Kenneth mooier door er woorden aan 
toe te voegen. Kies uit de volgende adjectieven, vergelijkingen en zegswijzen. 
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goudgeel donzig zacht marmeren 
witglanzend peperduur gouden 
hemelsblauw een privé.... eiken 
smaragdgroen twintig zilveren 
inktzwart splinternieuw kristallen 
duurste helderste een uniek exemplaar 
zo trots als een pauw   
beresterk   
blinken als een spiegel   
zo rijk zijn als het water 
diep is 

  

 
 

Samengevat 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                              
Oefening 

1.  Schrijf drie dingen op waarin je goed bent. Formuleer ze vervolgens zodanig dat je er 
echt mee opschept. 

 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.  Maak een dialoog tussen twee vrouwen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en 
die ‘vertellen’ over hun huwelijksfeest en hun huwelijksreis. 
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