
HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 6

Hier is ze dan! Cleoooo. Cleo wil heel graag een populaire zangeres worden. Ze droomt er vaak over om op een podium te staan 
met duizenden fans die haar naam roepen.  Ze heeft pas auditie gedaan voor een strenge jury van de showbizzschool. Jammer 
genoeg was het geen groot succes.  
Plots krijgt Cleo rare berichtjes. Er staan telkens opdrachten in die ze snel moet uitvoeren. Ook de knappe Ramon blijkt dezelfde 
berichten te krijgen. Uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat ze beiden in een reality-tv show zitten waarin één van hen de 
hoofdprijs kan winnen; een wildcard voor de showbizzschool. Mister Bizz, de presentator van de show heeft echter allerlei 
snode plannen met hen.
Wie zal de wildcard winnen? Lukt het Cleo en Ramon om te ontsnappen aan 
Mister Bizz? 

Met de hulp van de leerlingen lukt het hen zeker!
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FAM 1 – EN OGE D - start 24/09/2020
Welkom in het leven van Cleo. Meestal gebeurt er niet veel bijzonders, 
maar vandaag … krijgt ze plots een mysterieus bericht. Ze moet een 
oud vrouwtje het kruispunt helpen oversteken. Snel gaat Cleo naar be-
neden. Ze ziet het oude vrouwtje. Ze ziet het licht dat op rood springt 
en de vrachtwagen die komt aangedenderd, maar ze kan zich niet ver-
roeren. Opeens komt er een jongen met een baseballpet aangelopen, 
die de vrouw redt. Maar even snel is hij ook weer verdwenen. Cleo wil 
hem volgen en loopt de straat op. Maar plots stormen uit twee richtin-
gen verscheidene auto’s het kruispunt op. Cleo zit als een rat in de val. 

FAM 2 – OP H - start 08/10/2020 
De jongen op het kruispunt is zijn baseballpet kwijtgeraakt. Binnenin 
staat zijn naam: Ramon. Wat een mooie naam, denkt Cleo. En ook wel 
een knappe jongen. Ze bloost. De schoolbel haalt haar uit haar gedach-
ten. Ze zit in de klas, en plots beseft ze dat de leerkracht haar naam 
herhaalt. Iedereen kijkt naar haar. “Cleo is verlieeeefd”, roept Magali, de 
pestkop van de klas. Op dat moment krijgt Cleo weer een sms’je. Ze 
stamelt een excuus en loopt het lokaal uit. Maar om de school te verla-
ten, moet ze eerst de speelplaats oversteken. En die is groot, heel groot. 

FAM 3 – HE NCER - start 22/10/2020
Nadat ze nog een geheimzinnig sms’je kreeg, is Cleo van school weg-
gelopen. Ze moet naar het winkelcentrum. In de fontein zou een zwart 
koffertje liggen. Zwart koffertje, zwart koffertje ... Waar is dat ding? 
Opeens ziet Cleo het. Ze rent ernaartoe, maar merkt dat ze niet de 
enige is. Als Cleo het handvat vastgrijpt, komt er een meisje met een 
zonnebril achter haar aan. En nog een jongen met een trainingspak ook. 
Jezus, wie zijn die mensen? En net nu staat er voor de uitgang een lange 
rij mensen bij de gamewinkel. 

FAM 4 – IN  TO  - start 12/11/2020 
Cleo heeft haar achtervolgers afgeschud en kan net op tijd op de metro 
springen. In haar armen klemt ze het zwarte koffertje. Dan draait een 
gladgeschoren, mysterieuze man zich om. Hij wil het koffertje, en in ruil 
krijgt Cleo een medaille. De man verdwijnt en wanneer ze opkijkt, ziet 
ze Ramon weer. Hij krijgt ook van die vreemde berichten; wat betekent 
dat allemaal? Ze kunnen niet voortpraten, want dit is Cleo’s halte. Ze 
wisselen nog telefoonnummers uit voor de metrodeuren sluiten. Cleo 
moet snel naar huis nu. Ze springt op een bus, maar er is overal fi le. 

FAM 5 – HURE - start 26/11/2020
Cleo krijgt huisarrest omdat ze gespijbeld heeft. Ze zit op haar ka-
mer wanneer ze telefoon krijgt van Ramon. Ze moet haar medaille 
stukslaan, snel. Cleo doet wat Ramon zegt. In de vergruizelde medaille 
zit een microfoontje. Waarom willen ze hen afl uisteren?! Ramon durft 
verder niets te zeggen over de telefoon en ze spreken af bij het skate-
park. Maar hoe komt Cleo het appartement uit zonder dat haar mama 
het ziet? Ze heeft nog steeds huisarrest. Ze kijkt door het raam. Dan 
schiet haar iets te binnen. De brandtrap! Maar het is wel erg hoog … 

FAM 6 – SAP  - start 10/12/2020  
Het skatepark ligt er stil en verlaten bij ’s avonds. Gelukkig moet 
Cleo niet lang wachten op Ramon. Ze wil net op 
hem toelopen als er een busje bij hem stopt. De 
achterdeuren zwaaien open en Ramon wordt in 
het busje getrokken. Zijn fi ets smakt tegen de 
grond. Zonder aarzelen loopt Cleo naar de fi ets 
van Ramon en ze zet de achtervolging in. Na en-
kele minuten stopt het busje aan een groot ge-
bouw, Studio 21. Cleo stopt een beetje verder. 
Ze glipt de studio binnen, maar staat dan voor 
een gesloten deur. Haar oog valt op een kast vol 
sleutels. Ze probeert de eerste … en dat is niet 
de goede.  
Pfff, dat kan lang duren, er hangen wel duizenden 
sleutels. 

FAM 7 – SU 21 
start 07/01/2021
Het is gelukt! Cleo is Studio 21 binnenge-
drongen. Plots staat ze midden in een gigan-
tische tv-studio. De mysterieuze man uit de 
metro is er ook. Hij heet Mister Bizz en 
hij kondigt Cleo aan als “onze zevende en 
laatste deelnemer”. Ze maakt kans op de 
wildcard van de Showbizzschool waar ze 
zo graag heen wilde. Net als Ramon. De 
opdrachten waren de voorrondes. Na de 
show willen ze naar de limousine lopen, 
maar een menigte fans verspert hen de 
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weg. Cleo zal eerst een heleboel handtekeningen moeten uitdelen.   

FAM 8 – IN  MOE - start 21/01/2021
Cleo, Ramon en de vijf andere fi nalisten zitten in de limo. Cleo zit te-
genover Ramon. Ze kijkt hem stiekem aan. Wanneer hij haar blik beant-
woordt, kijkt ze snel weg. Bloeit hier iets moois? Dan duwt Mister Bizz 
iedereen een contract onder de neus. Dat moeten ze tekenen voor ze 
echt mogen meedoen. Cleo twijfelt, maar de anderen tekenen allemaal. 
Dan zet ze zelf ook een snelle kribbel en ze stapt uit de taxi naar haar 
voordeur. O nee, ze is haar sleutel vergeten. Als ze op alle bellen drukt, 
zal er toch wel iemand opendoen. 

FAM 9 – MA - start 21/01/2021
Het gaat Cleo voor de wind! Ze is een rijzende ster in showbizzland! 
Tussen het handtekeningen uitdelen door geniet ze van een rustige 
picknick met Ramon. De camera’s zijn natuurlijk ook van de partij. Cleo 
gaat nog snel even naar de winkel om limonade te halen. Daar komt ze 
Magali tegen, de pestkop van de klas. Maar nu is ze poeslief. Ze smeekt 
Cleo om met haar en haar vriendinnen te gaan shoppen. Cleo twijfelt. 
Ramon wacht op haar. En ze heeft geen geld. Maar Magali is nu zo lief, 
en dat heeft ze altijd al gewild. Ze gaat akkoord. 

FAM 10 – DE SJ I BNE - start 25/02/2021
Ze staan weer in de tv-studio. Nu is de wedstrijd echt begonnen. Mister 
Bizz stelt alle  fi nalisten voor. Ze moeten een show voorbereiden en 
voor een volle zaal opvoeren. En voor het publiek moeten ze zelf zor-
gen. Cleo knijpt hem. Zoveel mensen kent ze niet. En het idee dat ze zal 
moeten zingen voor een publiek maakt haar heel onzeker. Ramon stelt 
voor om samen op te treden: hij danst en Cleo zingt. Wat een goed 
idee! Dan kan ze doen alsof iedereen naar hem kijkt. 

FAM 11 – HE NUS  MIR Z 
start 11/03/2021
De show was fantastisch. Ramon en Cleo hadden een groot publiek en 
deden het allebei super. Om de geslaagde uitzending te vieren, heeft 
Mister Bizz alle kandidaten uitgenodigd in zijn penthouse met zwem-
bad. Daar vertelt hij aan Cleo dat hij wil dat zij wint. Alleen zij en Ra-
mon gaan door naar de laatste ronde, maar tijdens de laatste ronde zal 

Ramon het wel heel moeilijk krijgen. Cleo wil dat helemaal niet. Maar 
tegen Mister Bizz valt niets in te brengen. Ze wil zo snel mogelijk naar 
Ramon om hem te waarschuwen, maar de tram valt uit. Er is iets mis 
met de elektriciteit! 

FAM 12 – RA - start 25/03/2021  
Cleo vertelt Ramon over de plannen van Mister Bizz. Ze wil niet dat 
hem iets overkomt. Maar hij gelooft haar niet. Hij denkt dat Cleo liegt, 
zodat hij zich terugtrekt en zij kan winnen. Wat Cleo ook zegt, ze kan 
Ramon niet overtuigen dat ze de waarheid vertelt. Als ze weer thuis 
is, krijgt ze telefoon van Mister Bizz. Cleo zegt dat ze niet meer wil 
meedoen. Maar … ze heeft het contract getekend! Dat zorgt er nu 
voor dat Cleo niet kan stoppen. Anders moet haar mama een grote 
som geld betalen. Cleo is zo kwaad dat ze haar gsm door de kamer 
gooit. Recht tegen de mooiste vaas van mama Chung … Die valt in 
duizend stukjes uiteen.  

FAM 13 – HE TO (1)- start 22/04/2021
Vandaag strijden Ramon en Cleo om een plek op de Showbizzschool. 
Het grote stadion zit helemaal vol. Er is een lastig hindernissenparcours 
opgesteld met in het midden een grote rode knop. De twee fi nalisten 
vertrekken ieder aan een andere kant van het stadion en moeten zo 
snel mogelijk het midden bereiken. Wie het eerst op de rode knop 
drukt, is de winnaar. Het startschot klinkt en Ramon schiet naar voor. 
Cleo blijft staan. Ze hoopt dat Ramon zo geen gevaar loopt. Maar plots 
begint de klimmuur onder hem te bewegen. Hij valt. De vloer is zo 
glibberig, dat hij niet kan opstaan. Cleo wil naar hem toe, maar plots 
schiet er uit de grond voor haar een muur omhoog. Met een touw kan 
ze erover klimmen.  

FAM 14 – HE TO (2) - start 06/05/2021
Cleo raakt tot bij Ramon. Die is er erg aan toe. Ze wil het spel stop-
zetten en roept “doorgestoken kaart”. Mister Bizz lacht haar uit, en het 
publiek lacht mee. Ramon en Cleo kijken elkaar aan. “Zie ons hier nu 
staan,” zegt Ramon, “net dieren in de zoo.” “Wat als we hier gewoon 
buiten wandelen?”, vraagt Cleo. Ramon twijfelt duidelijk maar slaat dan 
zijn arm om Cleo’s schouders. Ze kijken elkaar verliefd aan en wande-
len het stadion uit. Het betekent het einde van hun carrière, maar ze 
zijn wel gelukkig met elkaar. 
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