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Boeksoorten en ervaren van de verschillen

Klassikaal: Bekijk samen de introductievideo. 
Hierin legt Rian Visser uit dat er verschillende tekst-
soorten zijn, zoals brieven, krantenteksten, informatieve 
boeken of webteksten, verhalen etc. Maar dat je bij 
verhalen ook kan kiezen uit verschillende BOEKsoorten.
Ze laat een paar voorbeelden zien en geeft aan waarom
ze soms voor het ene of juist voor het andere kiest. Ze 
sluit de video af door te vertellen dat ze druk bezig is 
met het boek, maar dat ze nog wat leuke ideeën nodig 
heeft om in het verhaal te gebruiken. Ze vraagt aan de 
leerlingen om de schrijvers te helpen.

Deel werkblad 5 uit aan de leerlingen. Laat ze in twee-
tallen of kleine groepjes ideeën bedenken. Vervolgens 
bespreek je die samen en kies je welke je naar de 
schrijvers gaat sturen. Stuur die aan het eind van de 
les in via zwijsen.nl/steljevoor 

Bekijk de poster nog een keer. Zoom in op 
Kies je boeksoort
In de eerst les heb jij een hoofdstuk voorgelezen. 
In les 2 ging dat verhaal verder in een stripverhaal. 
Bespreek verschillende boeksoorten. (fictie, samenlees-
verhaal, toneelleestekst, stripverhaal, beeldverhaal 
enz.).

In tweetallen: Laat leerlingen werkblad 2 en de gebeurte-
nissenstrookjes uit les 2 erbij pakken. Met één element 
en één gebeurtenisstrookje gaan zij nu op werkblad 6
een stukje van hun verhaal schrijven.

Klassikaal: Op het digibord doen we het voor: je ziet 
één gebeurtenis. Hiermee schrijven we ongeveer vier 
zinnen van een verhaal. 

Tweetallen: Geef leerlingen ongeveer 10 minuten om 
het nu zelf te doen, dus om zelf een klein stukje tekst 
te schrijven aan de hand van één element en één 
gebeurtenis.  
Laat hierna enkele leerlingen hun stukje voorlezen 
(gebruik eventueel naamstokjes).

Klassikaal: je kunt je verhaal ook in een andere boek-
soort schrijven. Kijk maar op het digibord: verhaal 
wordt stripverhaal. 
Deel werkblad 7 uit. Laat leerlingen hun tekst van 
werkblad 6 herschrijven in een andere boeksoort.

Klassikaal: Laat ieder tweetal hun werkblad 6 en 7 
ophangen of op de bank leggen en laat iedereen alle 
tekstjes bekijken. Bespreek ze daarna klassikaal. 
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Tip:  Ben je benieuwd naar hoe de samenstelling van jullie schoolbieb eruitziet qua boeksoorten? Denk eens aan 
de Schoolbiebscan. Met een paar eenvoudige stappen krijg je dan de huidige collectie in kaart. 


