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WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

WILLEWETE - 
DE HAVEN

Op onderwijs.cpnb.nl:

MIJN VERHAAL BIJ  
WERKEN IN DE HAVEN
• lezen, leesbegrip, woordenschat, leesplezier
•  zelf een verhaal of een weettekst schrijven of 

tekenen

Eerst lees je alles over het werk in de haven. Dan mag je zelf aan 
het werk. Welke tekst maak jij bij de grote tekening: een verhaal 
of een weettekst?

MATERIALEN 
•  4 kopieën van de uitklappagina in het midden van het boek 

(A4-tjes aan elkaar geplakt)
• papier en materiaal om te schrijven en te tekenen
• post-its: 1 voor elk kind (groep 4)

VOORBEREIDING 
• Lees het boek eerst zelf. 
•  Leg de kopieën van de uitklappagina op vier plaatsen in de 

klas, bijvoorbeeld in de groepjes of hang de platen op aan de 
muur en op het raam.

• Leg schrijf- en tekenmaterialen klaar.

Stap 1: Een boek met een verhaal of een weetboek?
•  Toon de voorkant van het boek en bespreek: Wat voor soort 

boek denk je dat dit is: een verhaal of een weetboek? Waar zal 
het over gaan? Inventariseer de antwoorden maar geef nog 
geen antwoord. 

•  Lees de eerste bladzijden voor en laat de platen zien: van 
‘Tuuttuut!’ tot ‘Ga je mee een kijkje nemen?’ Vraag nogmaals: 
Wat denk je nu? Wordt dit een verhaal of een weetboek? (Het 
boek begint als verhaal en gaat verder als een weetboek.)

•  Lees de stukjes tekst voor op de bladzijde ‘Deze mensen 
werken op het schip’. Bespreek de dikgedrukte woorden: 
kapitein, matroos, sjorder, stuurman. Welke woorden ken je? 

•  Doe ook zo met de bladzijden over ‘En deze mensen werken in 
de haven’.

•  Toon de uitklappagina in het midden van het boek. Laat een 
aantal kinderen vertellen wat zij zien. 

Stap 2: Schrijf je eigen verhaal 
•  Vertel dat de tekening op verschillende plaatsen in de klas ligt 

of hangt. Jullie gaan bij deze tekening een verhaal bedenken. 
Welk verhaal zie jij? Schrijf en/of teken dat! Help de kinderen 
eventueel met een brainstorm: Wat gebeurt er?

•  Kinderen gaan in groepjes samen de volgende vragen 
beantwoorden: 

 - Ga je een verhaal of informatie vertellen?
 - Over wie of wat gaat het?
 -  Wat gebeurt er? Of wat gaat er gebeuren? 

Elk kind kan zijn eigen keuze maken.

•  Kinderen pakken hierna een eigen blad en schrijven in 
ongeveer 10 á 20 regels de weettekst of het verhaal bij de  
plaat op (groep 4). Kinderen kunnen ook de situatie tekenen 
(groep 3).

•  Geef ongeveer 10 min voor het eind van de les de opdracht om 
een titel boven het verhaaltje te schrijven.

Stap 3: Teksten worden voorgelezen
•  De kinderen hangen hun resultaten onder de platen die in de 

groep zijn opgehangen.
• Ze lopen rond om het werk van anderen te bekijken.
•  Kinderen uit groep 4 plakken op één tekst een post-it met 

daarop het woord weettekst als ze de tekst een weettekst 
vinden of het woord verhaal als de tekst een verhaal is.

• Bespreek de teksten en de post-its.

Achter in het boek staat een stripverhaaltje zonder woorden. 
Ook hierbij kunnen kinderen tekst gaan schrijven.
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•  Les 2 bij dit boek: Van kapitein tot sleper 

Ontdek wie er werken op een schip, zoals een loods, een 

scheepvaartmeester, een sleper of een sjorder. Ontdek 

wat ze doen, én ontdek of dat werk iets voor jou zou zijn!

* Uitklappagina uit Willewete De Haven


