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Lesbrief
Les 1

Kennismaking met het project, tools van de schrijver

Klassikaal: Bekijk samen de introductievideo. 
Hierin stellen de vier schrijvers en illustrator zich voor 
en roepen ze de leerlingen op om hen te helpen om 
een boek te gaan maken.

Klassikaal gesprek: Welke schrijvers ken jij?
-  Ondersteuning via digibord met foto’s van schrijvers 

met hun naam en een bekend boek (waaronder Arend 
van Dam met het kinderboekenweekgeschenk van 
dit jaar).

-  Laat kinderen vertellen wie van de schrijvers zij 
kennen (gebruik eventueel de naamstokjes zodat je 
willekeurig leerlingen aan het woord laat). 

-  Vraag de leerlingen of ze zin hebben om mee te 
gaan doen. 

Klassikaal gesprek: Wie wat waar... in het verhaal. 
Hang de poster op en bespreek die samen.  
Op de poster staan elementen die een schrijver 
gebruikt om verhalen te kunnen schrijven. Bekijk alle 
elementen en geef aan dat we hier de komende lessen 
mee aan de slag gaan.
∙  Wie, wat, waar… in het verhaal: dit zijn de elementen 

waarmee een verhaal gebouwd wordt.
∙  Zo ga ik het verhaal schrijven: dit zijn de manieren 

waarop een schrijver een verhaal kan schrijven.
∙   Zo gaat het verhaal eruitzien: voorkant, taalgebruik 

en illustraties.
∙  Boeksoorten fictie, strip, toneellezen of...

Klassikaal: Lees het eerste hoofdstuk voor van het boek. 
De PDF hiervan staat bij de materialen op zwijsen.nl/
steljevoor

Tweetallen: Tijdens het voorlezen laat je de leerlingen 
werkblad 1 invullen: wat weten de leerlingen over  
Wie wat waar in dit verhaal

Klassikaal: bespreek wat ze hebben ingevuld op het 
werkblad.

Klassikaal: Vertel dat het boek, waaruit je net een 
hoofdstuk hebt voorgelezen nog niet af is. De schrijvers 
zijn er nog mee bezig en vragen de leerlingen om mee 
te denken. Vraag de leerlingen: 
-    Hoe heet de meester?  

Laat ze een naam met een M verzinnen. 
-    Kennen de kinderen ook straattaal? laat leerlingen 

voorbeelden van straattaal opschrijven.
Inventariseer de namen en de straattaal en kies (stem-
men) de leukste naam en de leukste straattaal. Stuur 
die aan het eind van de les in via zwijsen.nl/steljevoor 

Vertel de leerlingen dat zij nu ook zelf de elementen 
van een eigen verhaal mogen gaan verzinnen. Deel 
werkblad 2 uit. Leerlingen gaan in tweetallen (ieder 
op een eigen blad) gegevens voor een eigen verhaal 
verzinnen. Dit bewaren ze voor de volgende lessen.
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Tip:  Wil je je leerlingen meer laten lezen over hoe 
een boek wordt gemaakt? Dit boek is onderdeel 
van een aanvullende leesserie bij Estafette maar 
kun je ook los bestellen. 

van de makers van

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leerlingen-mogen-meewerken-aan-een-echt-boek
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leerlingen-mogen-meewerken-aan-een-echt-boek
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leerlingen-mogen-meewerken-aan-een-echt-boek
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/hoe-maak-je-een-boek-9789048732975


Ook in de nieuwe                             aandacht voor het schrijven van teksten en verhalen.

Estafette editie 3 is een methode waarin technisch, begrijpend en studerend lezen geïntegreerd worden aangeboden. 
Ook geven we in de methode af en toe tips waarmee je leerlingen aan de slag laat gaan met het schrijven van teksten 
en verhalen. Enkele voorbeelden die je tegenkomt in de methode: 

Schrijftip bij LES 5-6 
(forumgesprek)

Schrijftip bij LES 13-14 
(wist-je-datjes)

Schrijftip bij LES 17-18 
(infotekst)

zwijsen.nl/estafette
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Na les 5 Ik begrijp > details in de tekst
15 Min Tekstsoort: We kijken naar de herkomst van de tekst. Hoe werkt een forumgesprek op 

internet? Wat kunnen we zeggen over namen als Baasje, Dierenliefhebber en 
Brombeer?
Signaalwoorden: We praten over de reactie van Gup 103: Blaffen gebeurt in een 
reflex, dus het is gemeen om je hond daarvoor te straffen. Waarom gebruikt Gup 103 
het woordje dus? De leerlingen bedenken andere voorbeeldzinnen met dus.

Ik vind > leesbeleving
Kijk terug op opdracht 7 uit de werkboeken. De leerlingen hebben een vraag geformu-
leerd over een huisdier, waar andere mensen antwoord op zouden kunnen geven. 
Welke vragen worden er zoal gesteld? Zijn ze allemaal geschikt voor op een forum? 
Weet de lezer genoeg om een goed antwoord te kunnen geven?

Na les 6 Ik begrijp > de tekst als geheel
15 Min Verbinden aan eigen kennis en ervaringen: Welke tips in deze tekst vinden de 

leerlingen nuttig, en waarom? Kunnen ze nog andere tips voor Baasje bedenken? Lees 
je de tekst met meer belangstelling als je zelf een huisdier hebt?

Ik ontdek > leesbevordering
Er zijn diverse soorten teksten en boeken waar je informatie kunt vinden over honden. 
We laten verschillende voorbeelden zien. Welke teksten zouden de leerlingen kiezen als 
zij een spreekbeurt zouden houden over honden? En welke tekst zouden ze kiezen als 
ze een eigen hond zouden hebben?

Waarom blaft Wodan? is een forumgesprek waarbij mensen 
online met elkaar discussiëren over een bepaald onderwerp. We bespreken 
de specifieke kenmerken van deze tekstsoort. We besteden aandacht aan 
wie deze berichten geschreven hebben, en wie op wie reageert. 

Tip voor vervolgopdracht

Ik schrijf > een tip
Leerlingen hebben in les 5 bij opdracht 7 een vraag geformuleerd die zij 
online zouden stellen over een huisdier. Kies één van de vragen uit en 
laat iedereen daar een tip over opschrijven. Schrijf zoals op een forum: 
schrijf kort, richt je antwoord aan de vraagsteller, en misschien wil je wel 
een emoji gebruiken?
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Na les 13 Ik begrijp > details in de tekst
15 Min Woordgebruik en zinsbouw: We kijken naar de tekstjes. We bespreken met de 

leerlingen wat ze opvalt aan deze zinnen. Waarom zijn deze zinnen zo opgebouwd?
Signaalwoorden: We kijken naar woorden als: daarom en maar. We bespreken enkele 
zinnen waarin deze woorden voorkomen en bespreken de functie die ze hier hebben.

Ik vind > leesbeleving
Kijk terug op opdracht 7 uit de werkboeken. Welke weetjes worden daar zoal 
genoemd? Zijn er weetjes bij die de andere leerlingen (bijna) niet kunnen geloven? Hoe 
zou je dit soort ongelooflijke weetjes kunnen controleren?

Na les 14 Ik begrijp > de tekst als geheel
15 Min Woordgebruik en zinsbouw: Bedenk samen met de leerlingen drie wist-je-dat-zinnen 

over een willekeurig onderwerp. Let op de zinsbouw en vestig extra aandacht op 
nuttige signaalwoorden.

Ik ontdek > leesbevordering
Er bestaan diverse kinderboeken die zijn opgebouwd volgens het principe ‘Wist je dat 
…?’. We kijken naar wist-je-dat-boeken over andere onderwerpen. Welke zouden de 
leerlingen wel willen lezen?

Weetjes over uilen is een informatieve tekst, opgebouwd volgens 
het principe ‘Wist-je-dat …?’ De weetjes zijn kort en krachtig. We kijken naar 
de afwijkende zinsbouw in dit soort teksten, en naar signaalwoorden. 
Leerlingen gaan zelf wist-je-datjes schrijven.

Tip voor vervolgopdracht

Ik schrijf > wist-je-datjes
Laat de leerlingen over een onderwerp waar ze zelf veel van af weten 
twee wist-je-dat-zinnen opschrijven: één zin is waar, de andere niet. Laat 
enkele leerlingen hun twee zinnen in willekeurige volgorde klassikaal 
voorlezen. Kunnen de anderen raden wat waar is en wat niet?
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Na les 17 Ik begrijp > details in de tekst
15 Min Betekenis woorden zinnen: We kijken naar een aantal moeilijke woorden in de tekst. 

Kunnen de leerlingen de betekenis uit de tekst afleiden? En wat bedoelt de schrijver 
met de zin: Een stadspark is voor een konijn net een soort restaurant!
Informatie in de tekst: In deze tekst wordt veel informatie gegeven. We formuleren 
met de leerlingen een aantal vragen met waarom, wat, waar en hoe waarvan het 
antwoord in de tekst te vinden moet zijn. Bijvoorbeeld: Waarom moet je erop letten dat 
planten die je zelf plukt, niet te dicht bij een drukke weg groeien? Wat kunnen konijnen 
van de paardenbloem eten? 

Ik vind > leesbeleving
Kijk terug op opdracht 7 uit de werkboeken. Wat hebben de leerlingen daar aangege-
ven? Hebben de leerlingen zelf huisdieren? Verzorgen zij dat dier zelf? Wat vinden ze 
daarvan?

Na les 18 Ik begrijp > de tekst als geheel
15 Min Tekstopbouw: We bespreken de vormgeving van deze tekst: Waarom staat er een 

oranje kader om de onderste drie tekstjes, wat kun je daaruit afleiden? Waar hoort de 
informatie van deze stukjes bij? 
Informatie in de tekst: De tekst gaat over het voedsel voor een konijn. Wat vind de 
schrijver vooral belangrijk om duidelijk te maken? Hoe weet je dat?

Ik ontdek > leesbevordering
We bekijken andere informatieve (kinder)boeken over huisdieren. Kennen de leerlingen 
zelf nog andere boeken, over het huisdier dat zij zelf hebben bijvoorbeeld?

Het menu van een konijn is een tijdschriftartikel. We kijken naar 
moeilijke woorden, maar ook naar de opmaak van deze tekst. We bespreken 
welke informatie je daaruit kunt afleiden. Ten slotte kijken we naar andere 
informatieve boeken over huisdieren.

Tip voor vervolgopdracht

Ik schrijf > over mijn huisdier
Laat de leerlingen minimaal vijf zinnen schrijven aan iemand die op hun 
huisdier moet passen. Wat moet deze persoon écht weten over het 
voeren? Wat eet het dier? En wat mag het absoluut níét eten? Waarom 
niet? Als een leerling geen huisdier heeft, laat hem dan een dier kiezen 
en voedingstips verzinnen of online opzoeken.
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