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Lesbrief
Les 2

Keuzes voor de schrijver

Klassikaal: Bekijk samen de introductievideo. 
Hierin vertelt Frank van Pamelen hoe hij verhalen 
schrijft, welke keuzes hij maakt en waarop hij die 
baseert, met enkele voorbeelden. 
Hij eindigt met de oproep dat kinderen weer mee  
mogen schrijven aan een paar onderdelen in het boek. 

Klassikaal: Laat hoofdstuk 2 zien op het digibord en 
bespreek de verhaalsoort (stripverhaal). 
Pak nog even terug naar het eerste hoofdstuk en laat 
leerlingen beschrijven wat voor boeksoort dat dan was. 
Geef leerlingen werkblad 3 om in te vullen en lees 
hoofdstuk 2 via het digibord voor. Leerlingen vullen 
individueel of in tweetallen de vragen op het werkblad 
in. Bespreek alle antwoorden en kies de twee antwoor-
den die de klas naar de schrijvers wil sturen. Stuur die 
aan het eind van de les in via zwijsen.nl/steljevoor

Klassikaal: Bekijk de poster en zoom in op  
Zo ga ik het verhaal schrijven.
Dit zijn de manieren waarop een schrijver een verhaal 
kan schrijven. Bespreek de elementen:
∙  Verhaalverloop (een verhaal heeft een begin, dan 

gebeurt er iets bijzonders of er ontstaat een 
probleem, er gebeuren allerlei dingen waarbij de 
hoofdpersoon het probleem probeert op te lossen, 
het probleem wordt opgelost en het verhaal wordt 
beëindigd.)

∙  Verhaalopbouw (de schrijver kan kiezen hoe hij het 
verhaal vertelt: beginnen met het begin of bijvoor-
beeld met het einde (bijvoorbeeld bij een detective), 
alles vertellen of dingen weglaten.)

∙  Wie vertelt het verhaal: door wiens ogen lees je het 
verhaal: lees je het verhaal door de ogen van de 

hoofdpersoon of is er een verteller die alles ziet en 
opschrijft. Zo’n verteller kan ook meer weten dan 
de hoofdpersoon en zo het verhaal spannend maken 
(‘gelukkig wist hij niet dat de volgende dag een 
ongeluk zou plaatsvinden’.)

Hier gaan we mee aan de slag.

Klassikaal: Geef leerlingen werkblad 4. 
We laten eerst een tekstvoorbeeld zien via het digibord. 
Dit gebeurt er als je met het ‘einde’ van het verhaal 
begint. Dan geef je de leerlingen via het digibord twee 
voorbeelden van boeken waarbij de volgorde niet 
altijd standaard is (moppen)en waarin de verteller in 
het verhaal anders is dan normaal. (Lezen verboden 
van Anneke Scholtens) Misschien heb je zelf nog meer 
voorbeelden?

Klassikaal + tweetallen: Nu gaan de leerlingen in twee-
tallen zelf aan de slag om 6 gebeurtenissen voor een 
verhaal te verzinnen. Laat enkele leerlingen voorlezen 
wat zij hebben bedacht. 
Hierna gaan we de leerlingen laten ervaren dat een 
verhaal spannender kan worden als je speelt met de 
volgorde van die 6 gebeurtenissen. 
Laat eerst weer een voorbeeld zien op het digibord 
aan de hand van de zes gebeurtenissen die we hadden 
verzameld. 
Leerlingen scheuren of knippen nu de 6 gebeurtenissen 
los van elkaar. Leerling 1 legt de gebeurtenissen in een 
willekeurige volgorde en vertelt aan leerling 2 het 
verhaal. Daarna neemt leerling 2 de gebeurtenissen- 
strookjes en legt ze in een andere volgorde. Dan ver-
telt hij dit verhaal aan leerling 2. Samen kiezen ze  
vervolgens een volgorde waarin zij hun gebeurtenissen 
als verhaal willen opschrijven. Ze nummeren de 
strookjes. Deze bewaren ze tot de volgende les.
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In deze les wordt ook verder gewerkt aan het bedenken van een eigen verhaal.

van de makers van

https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leerlingen-mogen-meewerken-aan-een-echt-boek
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/juf-ik-ken-een-mop-9789048732999
https://www.zwijsen.nl/kinderboeken/lezen-verboden-9789048732944

