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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Het spookt in Rome

Tip 1
Het boek speelt zich in Rome af, de hoofdstad van Italië, 
daarom is het leuk om de klas daar iets meer over te 
vertellen! 
Print op een A3-vel een kaart uit van het land en geef 
duidelijk aan waar Rome ligt. Ook leuk is het om een 
kaart van Europa uit te printen en iemand te laten 
aanwijzen waar Italië (en Rome) ligt. 
Zoek leuke weetjes op om aan de klas te vertellen, 
zoals dat er bij Italië zo’n 3.700 eilandjes horen of dat 
Rome ongeveer 2,7 miljoen inwoners heeft, dat Rome 

ook wel de Eeuwige Stad wordt genoemd, 
bijna 3000 jaar oud is, de hoofdstad is sinds 

1871 en de thuisbasis is van de St. Pieter, 
de Sixtijnse Kapel, het Colosseum en de 
Trevifontein (leuk om hier dan foto’s van 

uit te printen en te laten zien!). 
Vraag aan de klas of ze deze gebouwen kennen of er weleens 
geweest zijn. En wist de klas ook dat Europa’s enige drie 

actieve vulkanen, de Etna, de Stromboli en de Vesuvius, 
allemaal in het zuiden van Italië liggen? 
Op internet vind je nog veel meer interessante weetjes!
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Tip 2
In dit boek werkt Geronimo 

als geheim agent voor de 
KIVD (de Knagers Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst). Daarom is het leuk om aan de klas 
uit te leggen dat je in Nederland en België ook geheim 
agent of spion kunt worden. Dan ga je voor de AIVD 
(Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) of de 
Staatsveiligheid werken en dan is het jouw taak 
om de veiligheid in jouw land te bewaken. Je moet 
dan bijvoorbeeld onderzoek doen naar personen of 
organisaties die een bedreiging zouden kunnen vormen 
voor het land.
Leg aan de klas uit dat het niet uitmaakt of je juist goed 

bent in talen of met computers, voor de verschillende 
“spionnenfuncties” zijn namelijk ook verschillende 

vaardigheden nodig. Als je goed bent in talen kun je 
bijvoorbeeld afgeluisterde gesprekken vertalen. Het is wel 

heel belangrijk dat je goed bent in geheimen bewaren, anders word je niet 
toegelaten!

Tip 3
In dit boek wordt Geronimo achternagezeten door het spook van 
een Romeinse gladiator. Leuk dus om hier aan de klas iets over te 
vertellen! Zoek op internet op wat gladiatoren deden, hoe je er een 
werd en waarom. Ook leuk om de verschillende soorten gladiatoren 
aan de klas te laten zien. Kijk op pagina 77 van het boek, daar 
staan plaatjes plus wat uitleg. Misschien is het een goed idee 
om de pagina te kopiëren en uit te vergroten. Dan 
hang je die op het bord zodat de klas de gladiatoren 
goed kan bestuderen!
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