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Op wie lijk jij?
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---4---
THE CAT PRESS AGENCY

 “Sit down, Tibble,” the editor said.
Tibble sat down. It had been exactly one week since he 

had last sat on this chair, blinking in the light. It had been a 
very unpleasant conversation, but things were different now.

“I don’t know what’s got into you, Tibble,” his boss said. 
“But you’ve changed a lot. Last week I almost kicked you out, 
you know that? I was going to fire you, I’d made up my mind. 
I guess it was pretty clear. Then I said I’d give you one last 
chance. And lo and behold! In this one week you’ve come up 
with all kinds of interesting news. You were the first to know 
about Mr. Smith and his anniversary. And you were the first 
to know about the new swimming pool. That was secret. But 
you still found out about it. . . . I can’t help but wonder, how 
did you find out about that?”
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Alle katten in Minoes hebben 
hun eigen karaktereigenschap-
pen en kattenstreken.  
Zo is de Jakkepoes dapper en 
opvliegend, Fluf schuw en bazig 
en de deodorantkat aanhankelijk 
en een tikkeltje arrogant. 

Bij deze opdracht doen de leer-
lingen een test en ontdekken zo 
op welke kat uit Minoes ze het 
meest lijken. Bespreek de test na 
als ze klaar zijn. Herkennen de 
leerlingen zich in de uitslag?  
Waarom wel/niet? 

Op wie lijk jij?
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A STRAY CAT

While Tibble was fretting and worrying in his attic, the 
strange young lady was closer than he thought.

Just a couple of streets away she was sitting in a garden, 
tucked in behind some shrubs. Night had fallen, and it was 
pitch-black. A strong wind was blowing, and the garden was 
extremely wet.

She sat there with her little case and made a small mewing 
noise. First nothing happened.

She made the noise again. And now an answer came from 
the direction of the house.

“Mew . . .”
An ancient but very dignified black cat came walking toward 

her very slowly, then stopped suspiciously, some distance from 
the shrubs.
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THE TATTER CAT

 “I still don’t believe it,” Tibble said. “You being able to talk 
to cats. It must be something else. Some kind of mind-reading 
or something.”

“Maybe,” Minou said dreamily. She yawned. “It’s time for 
me to get in my box. Can I take this old paper?”

“Are you sure you don’t need a blanket or a pillow or 
anything?”

“No, no, not at all. Fluff likes to sleep on your feet, so I’ve 
heard. Everyone has their own preference. Good night.”

“Good night, Miss Minou.”
At the door she turned round for a moment. “I heard a bit 

of news while I was out and about,” she said. “On the roofs 
here in the neighborhood.”

Schm_9780553535006_2p_all_r1.indd   19 5/7/15   11:06 AM

© Eda Kaban



Op wie lijk jij?

De uitslag

In Minoes zitten veel verschillende soorten katten. Van de brave huispoes tot de  
brutale straatkat. Op wie lijk jij het meest? Doe de test en ontdek het!

 1 Je bent net lekker aan het bui-
tenspelen als het begint te rege-
nen. Wat doe je?

a.  Ik blijf lekker buiten, die regen kan me niks 
schelen

b.  Ik ga naar binnen, daar is het lekker warm
c.  Buitenspelen? Ik zat al binnen, met dit 

weer zet ik geen voet buiten de deur

 2 Stel: je moet iemand  
bespieden.  
Wat is jouw tactiek?

a.  Ik ga bij ze in de buurt zitten en probeer 
me onopvallend te gedragen

b.  Ik ga op een plek zitten waar ik veel kan 
zien, op het dak bijvoorbeeld

c.  Ik vraag anderen om me te helpen, samen 
zie je meer dan alleen

 3 Hoe zie jij er meestal  
uit na een dag  
spelen?

a.  Nog best netjes, al heb ik misschien wel 
wat takken of blaadjes in m’n haar

b.  Keurig netjes, ik vind het belangrijk dat ik er 
altijd picobello uitzie

c.  Smerig, vaak zit ik onder de modder, ik 
moet me elke avond helemaal  
wassen

 

 4 Wat doe je het liefst op  
vakantie?
 

a. De hele dag lekker eten
b. De hele dag buiten rondzwerven
c.  De buurt verkennen en tijd met  

familie doorbrengen

 5 Ben jij een makkelijke  
eter?
 

a.  Ja, ik eet altijd wat er voor mijn neus staat
b.  Nee, ik eet alleen het beste van het beste
c.  Ja, ik ben net een vuilnisbak 

 6 Als je een kat was,  
waar zou je dan  
goed in zijn?

a. Vechten
b. Klimmen
c. Bedelen

 7 Welke eigenschap  
past het best bij jou?
 

a. Behulpzaam
b. Lief
c. Dapper

1. a. = 1  b. = 3  c. = 5 
2. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
3. a. = 3  b. = 5  c. = 1 
4. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
5. a. = 3  b. = 5  c. = 1 
6. a. = 1  b. = 3  c. = 5 
7. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

7 t/m 15 punten? 
Jij lijkt op de Jakkepoes
Jij bent het liefst de hele dag buiten. 
Het kan je niet schelen dat je vies 
wordt of als je een gat in je broek 
hebt. Je kunt soms een beetje 
brutaal zijn, maar bent vooral dapper. 
Anderen spelen graag met je omdat 
er met jou altijd wat te beleven valt. 

16 t/m 25 punten? 
Jij lijkt op Minoes
Jij houdt van gezelligheid. Dat kan 
binnen aan de eettafel zijn, maar ook 
buiten als je met vrienden aan het 
spelen bent. Je doet graag spelletjes 
waarbij je moet samenwerken. Als 
anderen hulp nodig hebben, kunnen 
ze altijd bij jou aankloppen.  

26 t/m 35 punten? 
Jij lijkt op de Metropoolkat
Jij bent een luxepaardje. Je vindt het 
belangrijk dat je er goed uitziet en 
dat je lekker eet. Buitenspelen vind je 
vooral leuk als het mooi weer is en je 
zeker weet dat je niet vies wordt. Je 
bent heel lief voor anderen en ande-
ren vinden jou ook lief. Daardoor krijg 
je veel voor elkaar. 
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