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titelinformatie 

• Frauke Scheunemann 

• WINSTON, Kat met een geheime missie 

• 9789026143748 

• Vertaald uit het Duits door Merel de Vink. 

 

thema’s 

Gedaanteverwisseling, fantasie Vriendschap Speurverhaal/detective 

typering 

Leukste kattenboek sinds Minoes, van Annie MG Schmidt. Overeenkomst: kat komt in mensenlichaam terecht. 

Verschil: Winston wordt een 12-jarig schoolgaand meisje, geen volwassene. Dat maakt dit boek veel 

toegankelijker dan Minoes, dat inmiddels ook wel wat gedateerd is. 

Leerling in de bovenbouw kan zich gemakkelijk identificeren met het dagelijkse leven van Kira. Winston (de 

kat) vertelt het verhaal en is daarbij ongegeneerd egocentrisch, zoals dat bij een kat past. Daardoor legt hij 

haarfijn maatschappelijke ongerechtigheden bloot.  

Twee verhaallijnen: De onverwachte gedaanteverwisseling van Kira (het schoolmeisje) en Winston (de kat van 

professor Walter Hagedoorn) en de ontmaskering van de ex-vriend van Kira’s moeder, die haar bedreigt en in 

smerige zaakjes blijkt te zitten. Spannend en veel humor. 

Inmiddels is ook het tweede deel Spion met snorharen verschenen. Dit is meer een gewoon detective-verhaal, 

omdat de gedaanteverwisseling ontbreekt. Het nieuwe avontuur concentreert zich rondom de leerlingen van 

Kira’s klas, en dus ook een fijn schoolverhaal. 

aanbevolen werkvorm 

Nadenkboek:Jezelf verplaatsen in 

een ander. b.v. voor stelopdracht 

“Als ik … was” 

Voorlezen. Dit boek is ook heel erg 

leuk voor volwassenen! 
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omvang en indeling 

• 234 bladzijden 

• Speelse illustraties van een zwarte kat begeleiden de indeling in hoofdstukken en alinea’s 

• Proloog + 25 hoofdstukken 

• Prettige bladspiegel 

taalgebruik 

• Vlot leesbare tekst met veel dialoog. Door de persoonsverwisseling is leeservaring met 

perspectiefwisseling wel een pre. 

• Winston gebruikt kattige krachttermen als ‘heilige sardientjes en verduivelde haringsalade!’(blz. 123) 

• Verhaal speelt in Hamburg. Op Kira’s school wordt zowel Frans als Engelse les gegeven. Je hoeft deze 

talen niet te kennen om het verhaal te kunnen volgen 

• Veel verwijzingen naar algemeen bekende zaken voor volwassenen. Daardoor minder geschikt voor 

leerlingen van groep 6, tenzij de leerkracht het boek voorleest en eventueel uitleg kan geven. 
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