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HOE MAAK 
JE EEN BOEK? 

Op onderwijs.cpnb.nl:

IK WORD SCHRIJVER!
• leesbegrip, schrijven, creativiteit
•  werken als een schrijver om samen een verhaal te 

schrijven 

Stap in de schoenen van een schrijver! Je gaat samen met 
je klasgenoten een verhaal schrijven. Je krijgt enkele basis-
ingrediënten en verzint de rest zelf! Maak jij een spannend, zielig 
of grappig verhaal? 

MATERIALEN 
•  kopieën van pagina 12-13-14-15 en 18-19 uit het boek (1 set 

voor elk groepje)
• schrijf- en tekenmaterialen voor alle kinderen
• printblad les 1 (1 voor elk groepje)
• post-its (minimaal 2 voor elk kind)

Stap 1: Introductie (10 minuten)
• Bespreek de twee spreekwolkjes op pagina 8 en 9.
•  Laat alle kinderen drie ideeën opschrijven waar ze een boek 

over zouden willen schrijven en laat ze er daarna één kiezen.
•  Inventariseer waarover de kinderen zouden willen schrijven. 

Kinderen met dezelfde soort ideeën gaan samen aan het werk 
in groepjes van 4.

•  Laat de voorkant van het boek zien en vertel dat dit boek je 
laat zien hoe een schrijver te werk gaat. Lees de eerst vier 
regels van pagina 10 voor.

  Vertel dat de kinderen in het komend half uur zelf gaan 
schrijven.

Stap 2: Een verhaal maken
• Leg uit dat elk groepje samen één verhaal gaat maken. 
•  Elk groepje leest de pagina’s 12-13-14-15 en 18-19 of doe dit 

klassikaal.
•  Geef elk groepje printblad 1. De vakjes van het printblad 

worden per soort losgeknipt en goed dichtgevouwen. Zo 
komen er bij elk groepje vier setjes kaartjes te liggen: 4 
personen, 4 plaatsen, 4 tijden en 4 soorten verhaal. Elk 
groepje trekt van elke soort één kaartje. De rest van de 
kaartjes wordt weggelegd.

•  Kinderen bekijken de getrokken briefjes, bekijken de ideeën 
die ze zelf hadden en gaan brainstormen:

•  Bedenk van alles over jullie hoofdpersoon: een naam, leeftijd, 
gekke of bijzondere eigenschappen. Schrijf op!

•  Waar speelt het verhaal: bedenk een plaatsnaam en 
bijzonderheden van deze plaats.

•  In welke tijd speelt het verhaal: schrijf bijzonderheden op.
•  Wat voor soort verhaal wordt het: schrijf op en schrijf alvast 

een paar gebeurtenissen op die passen bij een grappig, 
avontuurlijk, spannend of zielig verhaal.

•  Twee of drie kinderen gaan samen een verhaal schrijven, de 
anderen maken er plaatjes bij. Het verhaal bestaat uit circa 
20-30 regels. De illustratie wordt getekend op tekenpapier, 
uitgeknipt en bij het verhaal geplakt.

•  Elk groepje bedenkt ook een titel voor het verhaal. Onder het 
verhaal komen de namen van de bedenkers.

Stap 3: Terugkijken naar wat we hebben gemaakt
• Alle verhalen worden opgehangen.
• Alle kinderen lopen rond om alle verhalen te lezen.
•  Nadat alle verhalen gelezen zijn, geven de kinderen feedback 

op de verhalen. Ze geven met een post-it een top of een tip.

Je kunt alle verhalen ook samenvoegen tot een boek. Zorg 
voor een voorkant waarop alle namen staan, en schrijf op de 
achterkant wat voor boek het is.
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•  Printblad les 1
• Les 2 bij dit boek: De spelregels  

  Wil je een goed boek schrijven? Dan zijn er spelregels 

die je daarbij helpen. Hoe zit het met het boek dat jij 

leest? Heeft de schrijver alle spelregels gevolgd? Vertel 

eens...

 Deze les werd geschreven door:

©
 S

tic
ht

in
g 

C
PN

B 


