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Voorwoord

Een bronnenboek waar door leerkrachten, studenten en docenten met enthousiasme aan is
gewerkt: niet meer en niet minder. Work in progress: want er volgen nog meer
lesontwerpen. Ontwerpen die gemaakt zijn om te voorzien in interessante schrijfactiviteiten
voor leerlingen in de midden- en bovenbouw.
Een boek dat niet ‘af’ is: de lessen zijn nog niet breed uitgeprobeerd, het wachten is op een
revisie én een uitbreiding.
Op verzoek van collega’s van leerkrachten die betrokken waren bij stelprojecten bundelen
we de voorlopige opbrengst al vast.
Opdat:
-

Zij ervoor zorgdragen dat schrijven een leuke activiteit is: al het leren is immers een
gemotiveerde activiteit.
Zij tijdens hun stelactiviteiten kinderen echte voorbeeldteksten laten zien, waarmee
de kinderen een mooi voorbeeld hebben om zich aan te spiegelen.
Zij een instructie geven met schrijftips, een instructie waarin ze zelf hardop denkend
afwegingen maken.
Zij nadenken met welke schema’s, aanwijzingen en feedback het schrijven van
kinderen wordt bevorderd.
Zij ervaren dat een schrijfles niet een geïsoleerde activiteit is die binnen een uurtje
moet zijn afgerond: veel opdrachten lenen zich ervoor er geruime tijd aan te werken.
Zij niet gebukt gaan onder correctiewerk, maar juist de leerlingen leren elkaar goede
feedback te geven op hun teksten.
Zij uitdragen dat stellen meer is dan spellen!

Maar vooral opdat zij ook zelf ontwerpen willen maken, en deze beschikbaar willen stellen
aan deze verzameling.
Eric Besselink
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Inleiding

In 2011-2012 werd met een aantal scholen in de regio en met studenten van de hogeschool
gewerkt aan de verbetering in het onderwijs in het schrijven van teksten. Dit gebeurde in
twee projecten.
Mogelijk gemaakt door Cultuurnetwerk Nederland werd in het voorjaar en de zomer van
2012 door docenten en een groep tweedejaarsstudenten gewerkt in de Cultuurwerkplaats.
In die werkplaats werd onderzocht op welke manier kinderen samen konden werken aan het
schrijven van teksten binnen een WIKI-omgeving. Studenten hebben zich tijdens deze
cultuurwerkplaats gericht op een specifiek genre: de instructietekst. De selectie van
activiteiten rond het schrijven van instructieteksten biedt een kleine leerlijn voor de middenen bovenbouw van het primair onderwijs. Deelnemende scholen aan het project waren:
basisschool Op Koers Varsseveld, basisschool Het Kofschip in Zevenaar, Het Timpaan in
Wehl, de Mate in Doetinchem, basisschool Jan Ligthart in Zelhem, de Plakkenberg in Silvolde
en De Scheperstee in Warnsveld. Deelnemende studenten: Jesse Rijntjes, Carolien Hertog,
Lisa Wigarda, Yet Gerritsen, Mandy Mennink, Sanne Berendsen, Eva Geelen en Carmen
Hakvoort.
Een groter project waaraan vier scholen en Iselinge vorm gaven was het door de PO-raad
mogelijk gemaakt SLOA-project: in dat tweejarig project werd in het eerste jaar de nadruk
gelegd op de verbetering van de instructie in schrijven. Ook werden er lesontwerpen
gemaakt, die recht deden aan een procesgerichte benaderingswijze van schrijven. In dit
project namen deel: basisschool Jan Ligthart uit Zelhem, Het Kofschip en de Sterrenschool
uit Zevenaar en basisschool De Scheperstee uit Warnsveld. Drie derdejaarsstudenten van de
academische pabo namen deel aan dit project: Wietske Lieftink, Mariëlle Rougoor en Wout
van Eekeren. Namens de scholen participeerden Dini Compas, Jaquelien Bredenoord, José
Leferink en Sandra Klein.

Verdere informatie over de lessenserie, dit en andere schrijfprojecten kunt u krijgen via
eric.besselink@ijsselgroep.nl

Heeft u zelf een mooi lesontwerp stellen gemaakt, dan willen we die graag ontvangen!

We wensen u veel stelplezier!
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INSTRUCTIETEKST
Recepten voor een High Tea
Bestemd voor groep: 5
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Leerlingen zijn in staat de stappen in een bereidingsproces te verwoorden én kunnen
volgens de kookboekcode aangeven welke en hoeveel ingrediënten voor het recept nodig zijn.

Oriëntatie
Met kinderen wordt gesproken over de kunst van het koken. Dit kan naar aanleiding van de
volgende vragen:
•
•
•

Wie heeft wel eens iets heel lekkers en bijzonders in de keuken gemaakt?
Hoe wist je welke spullen je allemaal nodig had?
Heb je daar ook een soort kookboek bij gebruikt?

We kijken naar twee voorbeelden van recepten:
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Wie kan vertellen welke belangrijke informatie in een recept opgenomen zijn?
In een leergesprek wordt een aantal zaken (de uiteindelijke schrijftips) op het bord gezet:
1. Je ziet in een foto al hoe het eruit gaat zien
2. bij de ‘ingrediënten’ staat opgenomen wát je nodig hebt en hoeveel en voor hoeveel
personen het bedoeld is
3. je leest ook hóe je het recept moet bereiden
Op www.allerhande.nl vind je een keur van recepten.

We kijken naar een ander voorbeeld : http://nl.wikibooks.org/wiki/Kookboek/Vlaflip
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We gaan na of ook bij dit recept een afbeelding is opgenomen (achter de link), en of de ingrediënten
en de bereidingswijze izijn opgenomen.

De instructie
Bij een goed recept moet je dus denken aan drie dingen:
1. met een foto maak je duidelijk hoe het er uiteindelijk uit gaat zien
2. onder het kopje ‘ingrediënten’ schrijf je op wat je allemaal nodig hebt voor het recept én
hoeveel je nodig hebt.
3. onder het kopje ‘bereidingswijze’ schrijf je op hoe je het gerecht maakt en geef je bijzondere
tips.
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De schrijfopdracht
De klas gaat recepten schrijven voor een High Tea. Een High Tea is een gewoonte om bij een kopje
thee allerlei lekkere dingetjes te eten: cakejes, koekjes, pannenkoekjes, toetjes, lekkere sandwiches
of fruit. Bij een High Tea worden die lekkere dingetjes op een mooie hoge schaal geplaatst.

Je bedenkt een recept voor een high tea.

Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht geeft vooral ondersteuning bij de drie schrijftips:
Bijvoorbeeld:
Is duidelijk hoeveel van elk ingrediënt nodig is (gewicht, inhoud)?
Heeft de leerling een geschikte foto van het uiteindelijk resultaat gevonden?
Is de bereidingswijze volledig: worden er geen stappen overgeslagen ?

Bespreken en herschrijven van teksten
Kinderen gaan in tweetallen elkaars voorlopige resultaten bekijken. Ook nu staan de drie schrijftips
centraal:
•
•
•

Staan alle ingrediënten in de goede hoeveelheid in het recept?
Is duidelijk wat je allemaal moet doen om het recept te maken?
Verwacht je dat het iets lekkers wordt?

Verzorgen en publiceren van teksten
Leerlingen leggen de laatste hand aan hun recept, de leerkracht verzamelt de gerechten van de
gehele groep en maakt er een ‘high-tea-kookboek’van. Afhankelijk van de mogelijkheden van de
school, worden de gerechten op school of thuis tijdens een kookmiddag gemaakt, en worden ouders
of een andere klas uitgenodigd voor een high tea.
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INSTRUCTIETEKST
Spelregels voor een spel
Bestemd voor groep: 5
Genre: Instructietekst
Lesdoel: De kinderen hebben aan het eind van de activiteit spelregels bij een zelf te bedenken spel
bedacht die bij het spelen van spel duidelijke richtlijnen blijken te bevatten voor het spelverloop.

Oriëntatie
Op het bord staat een aantal spellen geprojecteerd:

Wie wil er iets vertellen over zijn favoriete spel? Nadat enkele kinderen ervaringen verteld hebben,
richt de leerkracht zich op problemen die kunnen ontstaan bij het spelen van spellen: het verkeerd
hanteren van de spelregels.
‘Heb je wel eens meegemaakt dat er bij het spel meningsverschillen ontstonden?’
‘Op welke manier kun je meningsverschillen voorkomen?

De instructie
Om te voorkomen dat er ruzie bij het spelen ontstaat, zijn bij elk spel spelregels ontwikkeld. We
gaan eens kijken naar een voorbeeld van zo’n spelregelbeschrijving: stratego junior. We gaan eens
kijken wat in deze spelregels is beschreven. Op het bord maken we er een lijstje van.
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http://w
ww.spelr
egels.eu/r
ules/strat
ego/0049
3.pdf
Op het bord
ontstaat
hardop
denkend een
volgend lijstje
dat later als
‘schrijftips’ zal
worden
gebruikt:

•
•
•
•
•
•

Voor welke leeftijd is het geschikt?
Met hoeveel spelers kun je het spelen?
Wat is de bedoeling van het spel?
Hoe begint het spel: wie mag er beginnen?
Hoe eindigt het spel: wanneer heb je gewonnen?
Wat zit er allemaal in de speldoos?
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De schrijfopdracht
Vandaag maken jullie spelregels bij een bordspel: het lijkt een beetje op een ganzenbordspel, maar je
mag er iets geheel anders van maken.

Het bord bestaat uit 63 vakjes, ze lijken nu nog allemaal op elkaar. Jij gaat op bepaalde vakjes
opdrachten, valkuilen…..bedenken: hoe spannender en gekker hoe beter! Denk dus eerst na over de
vraag: Waar zal het spel over gaan? Ga daarna aan de slag met het spelbord.
Schrijf daarna bij je spel de spelregels. Gebruik de schrijftips:
•
•
•
•
•
•

Voor welke leeftijd is het geschikt?
Met hoeveel spelers kun je het spelen?
Wat is de bedoeling van het spel?
Hoe begint het spel: wie mag er beginnen?
Hoe eindigt het spel: wanneer heb je gewonnen?
Wat zit er allemaal in de speldoos?
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Hulp tijdens het schrijven
De hulp zal zich in het begin vooral richten op de bedoeling van het spel: de kunst is dat kinderen er
een ‘verhaal’ bij hebben: bijvoorbeeld: welke autocoureur is het snelst bij de finish; welke slak is het
laatst bij de sla, welke inbreker is het snelst bij de kluis, welke holle bolle gijs is het snelst bij de
hamburger…..
Later tijdens het schrijfproces wordt vooral hulp geboden gericht op de schrijftips:
Hoe weet ik wie er mag beginnen?
Hoe weet je wanneer je gewonnen hebt?

Bespreken en herschrijven van teksten
Kinderen laten elkaar hun spel zien. Ze geven elkaar feedback met behulp van volgend schema:

Als het spel straks door anderen gespeeld gaat worden, is het slim om het volgende nog te doen:
Waar je aan moest denken
Is het duidelijk voor welke leeftijd het geschikt
is?
Is duidelijk met hoeveel spelers je het kunt
spelen?
Is de bedoeling van het spel duidelijk?
Hoe begint het spel: is duidelijk wie er mag
beginnen?
Hoe eindigt het spel: is duidelijk wanneer je hebt
gewonnen?

Dit zou je nog kunnen doen:
•
•
•
•
•

Verzorgen en publiceren van teksten
Er worden
groepjes gevormd
van spelers. De
spellen worden
verdeeld onder de
leerlingen en het
spel wordt
gespeeld, waarbij
als opdracht
gegeven wordt
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eerst de spelregels te lezen.
In een nagesprek worden ervaringen uitgewisseld: wat was er leuk aan jullie spel? Waar had de
spelregel nog duidelijker gekund?
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Dagboek
Een dag uit mijn leven…!
Bestemd voor groep: 5
Genre:

Lesdoel: De leerlingen maken kennis met dagboeken. De leerlingen leren hoe ze eigen gevoelens
kunnen uiten in een eigen dagboek en leren een datum en aanhef in een dagboek te gebruiken.

Oriëntatie

De taalomgeving wordt ingericht met de volgende materialen:
Juffrouw Kachel vanToon Tellegen : het boek leent zich ervoor kleine afgeronde
eenheden voor te lezen.
Op www.youtube.nl zijn verschillende scènes te vinden uit de opera ‘Juffrouw
Kachel’, die n.a.v. dit boek gemaakt werd.
De leerkracht leest eerst enkele fragmenten uit het boek voor. De jongen – de ikpersoon- , schrijft daarin in dagboekvorm hoe hij over Juffrouw Kachel denkt. Hij laat zijn fantasie de
vrije loop gaan over hoe hij van haar af kan komen. Zijn dagboek helpt hem zijn frustratie kwijt te
raken.

De instructie
Nadat de leerkracht verschillende fragmenten uit het boek voor heeft gelezen, bespreekt hij de
fragmenten uit het boek.
•
•

Wat vond je van het boek?
Was het een leuk boek? Of juist een eng boek?

De schrijver gebruikt zijn dagboek omdat hij het moeilijk heeft. Helpt hem dat? Zou het niet beter zijn
als hij ook leuke dingen in zijn dagboek zou schrijven? Een dagboek is altijd geheim. Niemand mag
het lezen. Daarom hebben sommige dagboeken een slotje, of ze liggen op een geheime plaats. Maar
dit dagboek over juffrouw Kachel is gedrukt en iedereen kan het lezen! Wat vind je daarvan?
Schrijf jij in een dagboek of heb je wel eens plannen om dat te gaan doen? Zou je dan alleen schrijven
als je het moeilijk hebt? Of komen er ook leuke dingen in jouw dagboek? Zouden anderen in jouw
dagboek mogen lezen? Wie wel/niet?
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Ken jij mensen die een dagboek bijhouden? Ken je beroemde dagboeken?
Dagboekfragmenten beginnen meestal met een datum. Vaak gebruikt de schrijver van een dagboek
een aanhef: ‘Lief dagboek’, of iets anders.
In de digitale omgeving wordt als geheugensteun opgenomen een kaartje met aanwijzingen:
1. In een dagboek schrijft men over gebeurtenissen en gevoelens
2. Een dagboekfragment begint met een datum.
3. Een dagboekfragment heeft een aanhef: bijvoorbeeld ‘Lief dagboek’.
Als afsluiting van de instructie bedenken we samen gevoelsstemmingen: vrolijke en droevige.

Verdrietig
Boos
…..

Opgewekt
Verliefd
….

De schrijfopdracht
De leerkracht vertelt dat de leerlingen vandaag zelf een bladzijde van een dagboek gaan schrijven. Ze
schrijven over iets dat in hun leven gebeurd is en waar ze bepaalde emoties bij hebben. De schrijver
van juffrouw Kachel was erg woedend, maar misschien was jij zelf wel erg verdrietig over een
bepaalde gebeurtenis, of juist erg blij.
Wat gaan de kinderen schrijven?
De kinderen gaan een dag beschrijven voor in hun eigen dagboek. Hierbij gebruiken ze een datum,
aanhef, eigen verhaal en afsluiting. Het verhaal is voor het kind zelf, alleen als het kind het wil, mag
het door anderen gelezen worden! Het dagboekfragment gaat over een gevoelsstemming.

Hulp tijdens het schrijven
Kan ik je ergens mee helpen?
Wat vind je ervan tot nu toe?
Wil je me vertellen over welk gevoel je schrijft?
Wil je me vertellen wat je hebt je waar je boos, verdrietig, blij van werd?
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Wat kun je daar over vertellen?
Wat deed jij toen? Hoe voelde jij je?

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerkracht vraagt de kinderen de smiley-kaart te bekijken. Van kinderen wordt verwacht dat ze
met een markeerstift of ‘markeren op de computer’ zinnen selecteren die echt passen bij het
gekozen gevoel. Kinderen worden uitgenodigd zinnen te noemen die bij een bepaald gevoel passen.
Hardop denkend wordt daarna geprobeerd het beoogde gevoel nóg beter te verwoorden.

Verzorgen en publiceren van teksten
Kinderen maken daarna de tekst definitief af.
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HISTORISCH VERHAAL
Karel de Grote, de Kale of de Platte?
Bestemd voor groep: 5
Genre: historisch verhaal

Lesdoel: Kinderen zijn in staat met behulp van episodekaarten een verhaal op te bouwen.

Oriëntatie
Voor de werkelijke schrijfopdracht gegeven wordt, worden de kinderen in de sfeer
van kastelen en ridders gebracht. Dat gebeurt vooral door het verhaal van Karel
ende Elegast te vertellen.
Op het digibord is een audiobestand beschikbaar waarin het verhaal door
kinderen te beluisteren is.
Verder kan gebruik worden gemaakt van:
een filmpje over Karel de Grote en onderwijs: http://www.entoen.nu/kareldegrote/beeld-engeluid/canonclip-karel-de-grote-(groep-5-en-6)#beeld
De leerkracht vertelt het verhaal van Karel en Elegast:
Droom
Koning Karel de Grote wordt in de nacht voor hij zijn hofdag gewekt door een engel. Hij beveelt Karel
om te gaan stelen, maar Karel doet dat niet. Pas na de derde keer (3 is een heilig getal) gelooft hij het
en sluipt Karel het kasteel uit. Alle wachters slapen.
Nachtelijke tocht
Op een gegeven moment komt hij op zijn paard een andere roofridder tegen. Beiden willen ze niet
zeggen wie ze zijn en er ontstaat een gevecht. Dan noemt de onbekende ridder zijn naam: Elegast.
Karel schrikt, want hij heeft Elegast uit zijn kasteel verbannen om een kleinigheidje. Karel stelt voor in
te gaan breken bij de koning: Elegast weigert dit: “Bij de koning? Nooit van mijn leven. Het is beter
om bij zijn enge zwager in te breken: die man die deugt niet en heeft een plan om de koning kwaad
te berokkenen.”
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Op boevenpad
Samen besluiten ze om bij Eggeric (zwager van Karel) het kasteel binnen te dringen. Daar gedraagt
Karel zich erg onhandig, door te willen inbreken met een ploegijzer. Een wonderkruid maakt dat
Elegast kan verstaan wat de dieren zeggen: hij hoort dat de koning in de buurt is, maar hij gelooft de
dieren niet. Elegast neemt een flinke buit en wil ook nog een kostbaar zadel uit de slaapkamer stelen,
maar Eggeric en zijn vrouw worden wakker van het gerinkel van de bellen van het zadel.
Het complot
Elegast verstopt zich onder het bed. Eggeric vertelt aan zijn vrouw dat morgen koning Karel
vermoord zal worden. Als zij bezwaar maakt tegen dat plan slaat Eggeric haar een bloedneus. Elegast
vangt wat van haar bloed als bewijs in zijn handschoen op en tovert daarna iedereen weer in slaap en
vlucht het kasteel uit.
Eind goed al goed
Dan vertelt hij alles aan Karel (maar Elegast weet niet dat de koning himself voor hem staat!). Als
bewijs toont hij de bebloede handschoen. Karel belooft Elegast dat hij de koning zal inlichten en zo
gaan ze uit elkaar.
De volgende dag worden op het hofdag alle samenzweerders gevangen genomen en wordt er een
tweestrijd tussen Elegast en Eggeric uitgeroepen. Elegast overwint en Eggeric wordt gedood.
Elegast wordt dan in eer hersteld en krijgt Karels zuster als vrouw.

De instructie
Nadat het verhaal verteld is, wordt in een volgende les gevraagd wie bij de volgende platen het
verhaal nog kan vertellen: onder de vijf platen schrijft de leerkracht een aantal steekwoorden:

De droom

Nachtelijk avontuur
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Op boevenpad

Het complot

Hardop denkend en overleggend wordt het verhaal interactief gereconstrueerd. Als de steekwoorden
er staan, wordt gevraagd wie het verhaal ‘helemaal’ kan vertellen.
Een verhaal bestaat uit een aantal delen: het verhaal van Karel en Elegast heeft vijf delen.
Gebruik bij het verhaal dat je straks zelf gaat schrijven het schema. Je gaat proberen ook een
verhaal in 5 delen te schrijven!

De schrijfopdracht
We gaan zélf een spannend ridderverhaal schrijven. Niet over Karel de Grote en Elegast, maar over
een andere koning en een andere ridder. Karel de Kale, de Platte, de Dikke. Samen met de ridder
beleeft deze ‘nieuwe Karel’ een spannend nachtelijk avontuur…..
In groepen van vijf leerlingen wordt aan de hand van de pictokaartjes ideeën gegenereerd: kinderen
noteren de invallen bij de vragen op de pictokaartjes:

Hoe heten de

Waar gaat de

Bij wie gaan ze

Hoe horen ze het

Hoe komt alles tot
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hoofdpersonen?
Welke bijzondere
dingen kun je over
hen vertellen? Wat is
er grappig aan hen,
waar zijn ze bang
voor?
Welke rare
slaapgewoonte heeft
de koning?
Wie maakt hem in
zijn droom wakker?

koning ’s nachts
naar toe?

samen op
boevenpad?

levensbedreigende
geheim?

Wat kun je over die
omgeving
vertellen?

Wat gaan ze
stelen?

Wat vindt de
koning van het
geheim?

Gebeurt er nog iets
spannends?

Gebeurt er nog
iets
wonderbaarlijks?

een goed eind?
Wat voor een soort
feest wordt er
gevierd?
Kun je iets
bijzonders over dat
feest vertellen?

Wat bedenkt de
koning om zijn
naam geheim te
houden?

Hulp tijdens het schrijven
De hulp is vooral gericht op het structureren van de tekst:
•

Heb je alle steekwoorden bij het kaartje al gebruikt?

•

Kun je nog meer vertellen van……

Op het moment dat de teksten in een afrondende fase zijn, lezen de kinderen in hun groep hun
episode voor. De andere groepsleden krijgen de opdracht scherp te luisteren en voorstellen te doen
waardoor het verhaal beter wordt.

Bespreken en herschrijven van teksten
Aan het eind van het overleg wordt centraal (voor de klas met de vijf picto’s op het digibord die op
het goede moment verschijnen) het totale verhaal gelezen. In het gesprek met de klas wordt hardop
nagedacht of de verhaallijn klopt.
Daarna maakt de groep het verhaal definitief.

Verzorgen en publiceren van teksten
De uiteindelijke tekst wordt :
Óf: als audiobestand opgenomen en geplaatst op de website van de school of klas.
Óf: als videobestand opgenomen, waarbij de groep het verhaal voorleest.
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SPROOKJES
Een sprookje anders
bekeken!
Bestemd voor groep: 5
Genre: sprookje

Lesdoel: Kinderen maken kennis met het genre sprookje en schrijven een eerste sprookjestekst.

Oriëntatie
Bekijk en/of beluister met de klas verschillende sprookjes. Kies met de klas een sprookje uit en
bedenk samen(coöperatieve werkvorm) met welke dier- en/of mensfiguren de hoofdpersoon van het
sprookje in contact zou kunnen komen. Belangrijk is dat de kinderen zich proberen in te leven in de
wereld van deze personage omdat het verhaal verder wordt verteld uit het gezichtspunt van deze
figuur. Denk daarbij aan leefomgeving, manier van voortbewegen (vliegen, kruipen, lopen)
eetgewoonten, de manier waarop de personages met elkaar in contact (kunnen) komen enz. De
leerlingen maken elk een woordweb over een personage die zij zelf kiezen in overleg met de
leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling weet vanuit welk gezichtspunt hij of zij het
verhaal verder gaat schrijven. Daarna gaan de leerkracht en de leerlingen samen bedenken wie welk
stuk van het verhaal gaat schrijven.

De instructie
Alle kinderen van groep 5 krijgen de opdracht in de huid te kruipen van een personage, mens of dier,
passend bij een bestaand sprookje. Een leerling start het verhaal door te schrijven wat hij heeft
gezien of beleefd door de ogen van zijn personage. Het eerste personage komt in het verhaal in
contact met een tweede personage die vervolgens het verhaal overneemt.
Het contact kan bijvoorbeeld als volgt tot stand komen: Een rups die een lekker rustig leventje op
een prachtige, sappige, groene plant in de groentetuin van de hoofdpersoon leidt, dreigt te worden
opgegeten door een hongerige kraai. De kraai wil wel met zijn poot over zijn hart strijken en de rups
laten leven maar daar moet de rups uiteraard wel wat voor doen. De kraai wil een verhaal horen…….
Schrijftip:
Kruip in de huid van een verrassend sprookjesfiguur… wat beleeft deze allemaal?

De schrijfopdracht
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De kinderen (her)schrijven met elkaar een bekend sprookje gezien vanuit de gezichtspunten
van verschillende bedachte personages. Je kunt hier mens- of dierfiguren voor gebruiken die
zien wat de hoofdpersoon doet of met de hoofdpersoon te maken hebben. Denk
bijvoorbeeld aan een kraai die overvliegt of een gemeen zusje, een bediende of het
spinnetje in de hoek van het plafond…….
Het sprookje begint op de oorspronkelijke manier zodat ook duidelijk is om welk sprookje
het gaat. Dan komt het eerste personage in het verhaal…..

Hulp tijdens het schrijven
Wat kan de leerkracht doen als kinderen vastlopen in het schrijfproces?

De leerkracht bespreekt met de leerling het woordweb dat is gemaakt tijdens de
voorbereidende fase. Hoe en waar leeft jouw figuur? Hoe ziet jouw figuur eruit? Hoe
beweegt jouw figuur zich? Hoe kent jouw figuur de hoofdpersoon van het sprookje?
De leerkracht plant een moment op de dag (10 min.) om de voortgang van het verhaal te
bespreken. De leerling die de schrijfbeurt heeft vertelt waar hij in het verhaal is en tegen
welke moeilijkheden hij aanloopt. Alle kinderen samen kunnen o.l.v. de leerkracht bepalen
hoe het verder moet.

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerkracht geeft na ieder geschreven stukje een groepje kinderen de beurt om te bekijken of de
zinnen goed geschreven zijn. De kinderen letten op het gebruik van hoofdletters en punten. Ook
kijken zij of de zinnen goed lopen. Met elkaar overlegt het groepje kinderen of het contact van het
ene personage naar het andere personage logisch verloopt. Verbeteringen of aanpassingen aan het
verhaal worden eerst met de schrijver besproken, dan uitgevoerd. Op deze manier wordt het
sprookje echt een verhaal van de klas.

Verzorgen en publiceren van teksten
Uitspelen van uitgeschreven verhalen.
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POËZIE
EEN FANTASIEDIER
Bestemd voor groep: 5
Genre: poëzie

Lesdoel: Vertrouwd raken met rijmen en zelf een verhaalgedicht maken

Oriëntatie
De Orrekiedor
In het land van de Orrekiedorren daar zijn ze allemaal gek.
Daar hebben ze groene snorren en vlaggetjes in hun nek.
Daar hebben ze koperen tenen en veren op hun hoofd.
Ze eten er kiezelstenen, met boter en suiker gestoofd.
Als je iemand ziet flaneren met een grote groene snor,
en een hoofd vol wuivende veren,
dan is het een Orrekiedor
Door: Annie M.G. Schmidt Uit: Ziezo
De Tork
Hij was wel vlug
met die bulten op zijn rug.
En zes poten onder zijn lijf.
En haren? Wel meer dan vijf!
Erg glad was hij niet
een beetje plakkerig zoals je ziet.
Ruiken gaat ook fijn
met zo'n gigantische neus, zonder pijn!
En als hij moe is gaat hij zitten
op een kussen vol met pitten.
Door: juf Wendy, www.jufnaomi.nl
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De instructie
De leerlingen bedenken met elkaar een fantasiedier door middel van het doorgeven van een papier.
De eerste leerling tekent een hoofd. Dan wordt het papier omgevouwen zodat niet zichtbaar is wat
er getekend is. De tweede leerling maakt de hals en de buik. Het papier wordt weer omgevouwen.
De derde leerling bedenkt de poten en de eventuele staart. Door op deze manier een tekening te
maken ontstaan de meest rare en leuke combinaties. Het allerleukste fantasiedier wordt op een A3vel getekend (mooi gekleurd) en in de klas gehangen.
Vervolgens gaan de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:
•
•
•
•

Wie is het afgebeelde dier? (bedenk een naam zoals Diklipstreepjesolifant)
Wat doet hij? (bedenk een werkwoord)
Waar doet hij dat? (bedenk een plaats zoals in de kelder, in het
winkelcentrum o.i.d.)
Waarom doet hij dat (daar)? (geef de reden maar bedenk iets totaal
onzinnigs.

Deze vragen worden ook weer beantwoord door het doorgeven van een papier. Na het
beantwoorden van een vraag wordt het papier dubbelgevouwen. De kinderen weten van elkaar niet
wat zij opschrijven zodat er hilarische zinnen ontstaan. Als alle vragen zijn beantwoord wordt de
leukste zin gekozen.
Onder de afbeelding van het fantasiedier worden 4 grote vellen gehangen waarop de woorden wie,
wat, waar en waarom staan geschreven. Daarna worden de antwoorden op het grote vel ingevuld.
(zie voorbeeld hieronder)
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Op de muur in de klas
Fantasiedier

(tekening)

Bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke
naamwoorden

werkwoorden

Wie

Wat

Diklipstreepjesolifant

Waar

Waarom

Roeren

In het
koninklijk
paleis

Omdat hij
geld nodig
had

Moeren

Radijs

Stad

Vloeren

IJs

Rad

Enz.

Sijs

Mat

Anijs

Enz.

Vogels voeren

Mand
Strand
Kant
Enz.

Reis
Enz.

De grote vellen worden zoals hierboven afgebeeld in het klaslokaal opgehangen. De lln. schrijven zelf
zoveel mogelijk rijmwoorden op de vellen als zij klaar zijn met een les of in de in- en uitlooptijd.
Naast en onder de afbeelding van het fantasiedier komen vellen papier met voorbeelden van
bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden

De schrijfopdracht
De leerlingen schrijven in 2-tallen een verhaalgedicht over het fantasiedier. Ze gebruiken daarbij de
rijmwoorden die op de grote vellen staan geschreven die in de klas hangen. De kinderen werken 3
weken lang aan hun gedicht (1x per week ongeveer 20 min.)
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Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht loopt tijdens de opdracht door de klas om leerlingen op gang te helpen en /of de goede
richting te wijzen. De leerkracht maakt de kinderen bewust van de rijmwoorden die al bedacht zijn
en die ter inspiratie dienen om het verhaal te kunnen schrijven. Tijdens de opdracht lezen de
kinderen al voor wat zij tot nu toe hebben bedacht. Dit kan medeleerlingen helpen het gedicht te
schrijven.

Bespreken en herschrijven van teksten
Na 3 weken ruilen de kinderen de verhaalgedichten en lezen dan het werk van andere leerlingen. Na
het lezen schrijven ze 3 tops en tips op. Van te voren is besproken wat tops en tips zijn en hoe je er
mee omgaat. Na het opschrijven van de tops en tips gaat het werk weer terug naar de schrijvers. Zij
bekijken de op- en aanmerkingen en passen indien nodig het verhaalgedicht aan.

Verhaalgedicht van…………..

Tops:
•
•
•

top
top
top

Tips:
•
•
•

Tip
Tip
tip

Verzorgen en publiceren van teksten
De gedichten die klaar zijn worden getypt en uitgeprint. Elk schrijversduo maakt het fantasiedier van
papier maché en beschildert het werkstuk in mooie kleuren. Het gedicht wordt op of aan het
fantasiedier gemaakt. Tenslotte wordt er op school een expositie ingericht en mag iedereen komen
kijken.
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POËZIE
VORMGEDICHT
Bestemd voor groep: 6
Genre: poëzie

Lesdoel: leerlingen maken kennis met vormgedichten en leren zelf een vormgedicht

Oriëntatie
De instructie
•
•

Wie kent er een kunstenaar?
Welke kunst vind jij mooi?

Vandaag gaan de leerlingen zelf ook kunst maken; dichtkunst.
Dit noemen we ook wel ‘Poëzie’.
De leerkracht leest het gedicht uit de afbeelding hiernaast
voor, zonder het gedicht te laten zien. Vervolgens vertelt de
leerkracht dat er iets bijzonders met dit gedicht aan de hand
is. Er zit beweging in. De leerkracht lees het nogmaals voor,
kunnen de leerlingen horen hoe de beweging gaat?
Vervolgens laat de leerkracht het gedicht zien
(digibord/kopiëren). De leerkracht vertelt dat een gedicht
niet altijd een rijtje woorden en zinnen hoeft te zijn, je kunt
er ook een vorm mee maken.
Zo’n soort gedicht, noemen we een vorm gedicht.

De schrijfopdracht
De leerkracht geeft een kleine opdracht met een bestaand
gedicht over ‘verdwalen’ om de leerlingen te begeleiden bij
het maken van vormgedichten.
De leerkracht deelt dit gedicht uit (of leest het voor):
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Doolhof
Eindeloos loop je te dwalen
Je vindt de uitgang niet
Zou je er ooit nog eens uitkomen
Het duurt lang, zoals je ziet
Links, rechts, links, rechts
Je krijgt er een punthoofd van
Je bent verdwaald, geef dat maar toe
Tja, wat doe je dan
Blijf maar dwalen, loop maar door
Het duurt toch eeuwenlang
Lopen, kijken overal
Nu word je toch wel bang
Dat je er nooit meer uit zult komen
Dat je de uitgang niet meer vindt
Dan zie je hem in de verte
Opdoemen
Door: Maarten Pot uit Doe maar dicht maar (2006)
•
•

Wie is er wel eens in een doolhof geweest?
Hoe ziet een doolhof eruit?

De leerkracht geeft de leerlingen enkele minuten de tijd om te bespreken hoe ze van dit gedicht een
vormgedicht kunnen maken.  Hoe zou je van dit gedicht een vorm gedicht kunnen maken? Welke
vorm zou je kunnen maken? De leerlingen kunnen op kladblaadjes een vorm tekenen.
De leerkracht bespreekt de opdracht na. Welke vormen hebben ze getekend? De leerkracht laat het
origineel zien.
Zo zou het dus ook kunnen. Het zou ook kunnen dat de zinnen in de vorm van een doolhof
geschreven werden, bijvoorbeeld.
Onderaan de lesbeschrijvingen staan nog meer voorbeelden om aan de klas te laten zien.
Bij het schrijven van een vormgedicht zoek je naar de goede vorm bij de inhoud van het gedicht.

Hulp tijdens het schrijven
Tijdens het schrijven kan de leerkracht de leerlingen om weg helpen door vragen te stellen.
• Over welk voorwerp wil je iets gaan schrijven?
• Wat kun je vertellen over het voorwerp?
• Wat is er zo bijzonder aan het voorwerp?
Rijmen:
• Rijmen de laatste woorden uit de zin op elkaar?
Vorm:
• Welke vorm heeft jouw voorwerp? (niet te lastig maken)
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Bespreken en herschrijven van teksten
Halverwege het schrijven bespreekt de leerkracht enkele gedichten. Wat vinden de andere leerlingen
van deze teksten? De leerlingen reageren met tips en tops. De gedichten kunnen eventueel
aangepast worden en voor andere leerlingen dienen als voorbeeld voor hun eigen gedicht.
Als alle vormgedichten af zijn, worden deze opgehangen in de klas. De leerlingen kunnen zelf langs
de gedichten lopen om het resultaat van andere leerlingen te bekijken. De leerkracht kan er voor
kiezen om de beste vormgedichten in de nieuwsbrief/schoolkrant te plaatsen.

Verzorgen en publiceren van teksten
De vormgedichten worden opgehangen in de klas. Enkele teksten kunnen gepubliceerd worden in de
nieuwsbrief/schoolkrant.
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INSTRUCTIETEKST
Een gebruiksaanwijzing
Bestemd voor groep: 6
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Kinderen kunnen een innovatief product bedenken en zijn in staat om bij dat product een
gebruiksaanwijzing te schrijven die de gebruiker voldoende informatie biedt over de handelingen die
hij moet verrichten om het apparaat succesvol te bedienen.
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Oriëntatie

Om de kinderen te oriënteren op de schrijftaak, kijken we samen eerst naar dit plaatje van
Willy Wortel.
Willy is uitvinder. Aan welke dingen op de tekening kun je zien dat hij uitvinder is?
•
•
•
•

Veel ontwerptekeningen
Uitvinden betekent hard werken: je hebt niet meteen het goede idee…
De kunstarm die op zijn hoofd krabt: er wordt hard gedacht…
Een uitvinder leest graag om ideeën op te doen!

Maar áls het idee er is: ‘Eureka: het lampje brandt!’ Eureka betekent: ‘Ik heb het gevonden’.
Hij wordt door sommigen als een gekke uitvinder beschouwd, en doet vaak de meest
wonderbaarlijke uitvindingen. Vaak als hij uitvindingen doet, mislukken ze of gaat er iets mis, meestal
is dit dan doordat ze te goed werken. Willies verstrooidheid speelt hem ook vaak parten. Een van zijn
meest prominente en tevens zijn eerste uitvindingen is Lampje: een intelligent gloeilampje met
armpjes en beentjes, dat een eigen wil heeft en Willies grootste vriend en hulpje is. Deze uitvinding is
ontstaan doordat Willie per ongeluk in contact kwam met een uitvinding genaamd de 'denkdoos'
(Die zou dieren menselijke gedachten kunnen geven) waarbij de defecte lamp van Donald Duck
plotseling tot leven kwam. Zo werd Lampje uiteindelijk geboren.
Iets uitvinden is spannend. Heeft iemand al eens een idee gehad voor een gekke uitvinding?
In tweetallen worden grappige of spannende machines en apparaten bedacht die nog niet bestaan,
maar wel in een behoefte zouden kunnen voorzien. Ieder tweetal ontwikkelt een eerste idee.
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De instructie
http://www.gebruikershandleiding.com/Philips-HB404/previewhandleiding-37101.html

Als je iets hebt uitgevonden, moeten de gebruikers ervan wel weten hoe ze het apparaat moeten
bedienen. Vaak staat dat in een gebruiksaanwijzing.
We gaan zo’n gebruiksaanwijzing eens bekijken: de gezichtsbruiner van Philips.
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Wat valt op:
1. Er is een duidelijke tekening van het apparaat, en het apparaat heeft een naam.
2. De knopjes van het apparaat zijn genummerd en in de handleiding wordt uitgelegd (op blz 46) wat
die knopjes voor een betekenis hebben.
3. Vaak staan er waarschuwingen in een gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld Houd toezicht op kinderen
om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.)
4. Als het nodig is worden er ook gezondheidsadviezen gegeven: Uw huid kan verbranden door
overmatige blootstelling aan ultraviolet licht, of dat nu geproduceerd wordt door de zon of door een
bruiningsapparaat.
5. Meestal wordt in stapjes uitgelegd hoe je het apparaat moet gebruiken:
• 1. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond.
• 2. Wikkel het netsnoer helemaal af.
• 3 Steek de stekker in het stopcontact.
• 4 Ga voor het apparaat zitten.
• 5 Zet de bijgeleverde beschermbril op.
6. Vaak lees je hoe je het apparaat moet schoonmaken en wat je moet doen als er iets kapot gaat.
7. Een gebruiksaanwijzing sluit vaak af met garantiebepalingen: krijg je je geld terug als het apparaat
al snel kapot gaat?

De schrijfopdracht
De leerlingen krijgen de volgende opdracht:
Bedenk een grappig nog niet bestaand apparaat of een avontuurlijke machine. Maak er een tekening
van en zet bij de knopjes en schakelaars nummers.
Schrijf daarna een gebruiksaanwijzing bij het apparaat of de machine en denk aan de volgende
schrijftips:

1. Bedenk een naam voor het apparaat
2. Leg met een tekening en een toelichting uit wat de functie van de knopjes is.
3. Maak dan een stappenplan waarin de gebruiker kan lezen wat hij moet doen om het apparaat in
werking te krijgen.
4. Neem ook waarschuwingen, gezondheidsadviezen of tips voor schoonmaken of reparaties op.
5. Sluit af met een garantiebepaling

Hulp tijdens het schrijven
De hulp tijdens het schrijven richt zich op de schrijftips:
•
•
•
•

Hoe kun je duidelijker opschrijven waar dit knopje voor bedoeld is?
Ik lees de stappen die je moet zetten om het apparaat aan het werk te krijgen: eens kijken of
er iets vergeten is.
Waarvoor zou het apparaat gevaarlijk kunnen zijn?
Voor wie is het apparaat niet geschikt?
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Bespreken en herschrijven van teksten
Op het digibord wordt een klein aantal voorbeelden van tekeningen en gebruiksaanwijzingen
gepresenteerd door kinderen. De leerkracht prijst hun ideeën en loopt aan de hand van de schrijftips
na of de gebruiksaanwijzing ‘compleet’ is.
Daarna vertellen duo’s elkaar wat hun ideeën zijn en lezen ze elkaars gebruiksaanwijzingen aan de
hand van de volgende feedbackopdracht:
•
•
•

Ik zou er nog een waarschuwing aan willen toevoegen, namelijk…
Ik heb nog een gezondheidstip, namelijk….
De naam van het apparaat vind ik ….., omdat…..

Verzorgen en publiceren van teksten
De tekeningen en gebruiksaanwijzing worden verzameld in een apparatenboek. Het boek wordt in
voldoende exemplaren gekopieerd en wordt aan de kinderen meegegeven naar huis.
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INSTRUCTIETEKST
Een speurtocht

Bestemd voor groep: 6
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Leerlingen zijn in staat om samenwerkend in een groep een speurtocht rondom een
bepaald thema in de buurt van de school uit te zetten en slagen erin om duidelijke richtlijnen te
bedenken voor de lopen route en om een aantal opdrachten voor tijdens de tocht te bedenken.

Oriëntatie
Om in de sfeer van de schrijftaak te komen informeert de leerkracht bij de kinderen bij wie er thuis
voor een kinderpartijtje wel eens een speurtocht is uitgezet en wie daar iets over wil vertellen.
Waar moet je bij het uitzetten van een speurtocht zoal denken?
Waar de speurtocht wordt gehouden is al erg belangrijk: Is er in de buurt een park of andere
geschikte plaats? Verder moet je rekening houden met de leeftijd van de kinderen. Kleuters stuur je
bijvoorbeeld niet zonder begeleiding het bos in. Een speurtocht is vooral leuk als er een spannend
thema is en er leuke activiteiten in de speurtocht zitten. Zo houd je het spannend.

De instructie
Er zijn verschillende manieren om een speurtocht uit te zetten. Enkele voorbeelden:
1. Het eenvoudigst is het gebruik maken van pijlen of van stoepkrijt.
2. Kinderen krijgen enveloppen mee: in elke envelop zitten aanwijzingen voor het vervolg van de
tocht. In de envelop kunnen ook de opdrachten zitten.
3. Je kunt werken met gekleurde draadjes: de ene kleur betekent linksaf, de andere kleur betekent
rechtsaf.
4. Een kralentocht: elke kleur kraal heeft een betekenis: linksaf, rechtsaf-rechtdoor, opdracht….
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Bij het maken van een speurtocht zijn drie zaken het lenagrijkst:
A. Het thema: waar gaat de speurtocht over? Op zoek naar de schatkist? De bevrijding van een
jonkvrouw? Bedenk altijd vooraf naar wat je speurt….
B. Zet een route uit.
C. Zorg dat in de route een aantal opdrachten moeten worden uitgevoerd.

De schrijfopdracht
We gaan in groepen van vier een speurtocht uitzetten rondom de school voor de kinderen van groep
5. We maken een enveloppenspeurtocht. De tocht wordt gelopen in groepjes van 4. Elk groepje krijgt
een stapeltje enveloppen. In elke genummerde envelop staan aanwijzingen voor de te lopen richting
en wordt soms ook een opdracht gegeven.
Denk aan de volgende aandachtspunten:
1. De speurtocht moet een duidelijk thema hebben.
2. De route moet in ongeveer een uur te doen zijn.
3. Bedenk ongeveer 4 opdrachten tijdens de route.

Hulp tijdens het schrijven
De kinderen gaan in groepen van vier aan de slag. De hulp tijdens het schrijven richt zich in de eerste
fase op twee zaken:
A. Veiligheid van de voorgenomen route: is de route onder begeleiding veilig te lopen?
B. Is de route exact beschreven?
In een latere fase wordt begeleiding geboden op de kwaliteit van de opdrachten: het leukst is het dat
de groep die de speurtocht loopt bij de opdrachten een groepsprestatie moeten leveren die tot iets
tastbaars en meeneembaars leidt (een foto, een opdracht voor een korte sketch), zodat na afloop
gezamenlijk nog wat kan worden nagenoten.

Bespreken en herschrijven van teksten
Er worden twee groepen aan elkaar gekoppeld: zij lopen gezamenlijk elkaars tocht en gaan na óf de
route klopt en de opdrachten uitdagend zijn.
Bij terugkomst wordt het volgende feedbackformulier besproken en ingevuld.

Het thema van de tocht is:
Duidelijkheid van de route:
Opdrachten:

Een tip om het thema nog sterker te maken:
De route wordt nog duidelijker als….
De leukste opdracht vonden we ……, omdat…..
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Verzorgen en publiceren van teksten
De leerlingen werken nu de definitieve teksten uit en doen ze na afronding in genummerde
enveloppen. Met de leerkracht van groep 5 worden afespaken gemaakt over hoe en wanneer de
leerlingen van groep 5 de route kunnen lopen,
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DAGBOEK
Een klasse(n)tijdschrift!
Bestemd voor groep: 6
Genre: dagboek

Lesdoel: Kinderen leren anderen gevarieerd te informeren over iets dat gebeurd is.

Oriëntatie
Op www.youtunbe.nl is een liedje van Kus dat heet ‘Dagboek’. Zie hieronder de songtekst.
Oh lief dagboek, ik schrijf elke dag in jou
De dingen die gebeuren, over van wie ik nu hou
Over tranen van blijdschap, of tranen van verdriet
over wat ik voel van binnen over liefde of juist niet
Want er is niets wat jij niet weten mag van mij
Elke dag vertel ik jou mijn geheimen
Over school, over vriendinnen ...
Over jongens, over dingen die niemand weten mag
Ik schrijf ze in mijn dagboek elke dag ...
Oh lief dagboek, ik wist laatst niet waar je was
Je zat in mijn schooltas, vergeten in de klas
Toen vroeg de leraar, is deze soms van jou? ...
M'n hart stond even stil, want hij komt ook voor in jou
Want er is niets wat jij niet weten mag van mij
Elke dag vertel ik jou mijn geheimen
Over school, over vriendinnen ...
Over jongens, over dingen die niemand weten mag
Ik schrijf ze in mijn dagboek elke dag ...
Mogen wij soms niet weten wat er in staat? ( nee, oh nee )
Iedereen is nieuwsgierig wat er in staat ( nee nee nee )
Nee een dagboek dat is altijd heel geheim ...
Dus wat ik schrijf, dat is alleen van mij ...
Want er is niets wat jij niet weten mag van mij
Elke dag vertel ik jou mijn geheimen
Over school, over vriendinnen ...
Over jongens, over dingen die niemand weten mag
Ik schrijf ze in mijn dagboek ...
Want er is niets wat jij niet weten mag van mij
Elke dag vertel ik jou mijn geheimen
Over school, over vriendinnen ...
Over jongens, over dingen die niemand weten mag
Ik schrijf ze in mijn dagboek elke dag ...
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Een leestafel kan worden ingericht met bijvoorbeeld de volgende dagboeken
•
•
•
•

Het Sleutelkind – Sepha de Leeuw
Juffrouw Kachel – Toon Tellegen
Het leven van een loser – Jeff Kinney
Ik ben Marit- Elly de Vries

De volgende startvragen kun je stellen om de kinderen in de sfeer van het onderwerp te brengen:
•
•
•

Wie van jullie schrijft er in een dagboek?
Waarover schrijft men in een dagboek?
Hoe ziet een dagboek er uit? (datum, vaak een naam)

De instructie
In een dagboek worden vaak gebeurtenissen beschreven die de schrijver heeft meegemaakt. Dat is
leuk om later nog eens terug te lezen. Het dagboek begint altijd met een datum en het dagboek heeft
vaak een naam. Een dagboek was vroeger iets dat op papier werd geschreven. Tegenwoordig zijn er
meer mogelijkheden: je kunt –als je een dagboek digitaal maakt- ook videootjes en foto’s toevoegen.
Leerkrachten die het interessant vinden, kunnen zelfs met de klas een eigen klassenglossy maken:
zie www.jilster.nl .
Tips voor een goed klassendagboek :
1. Kies een klein aantal gebeurtenissen uit de klas waarover je wilt schrijven.
2. Bedenk welke foto of welke video toegevoegd kan worden bij de tekst en overleg met de
juf of meester hoe je de foto of de video digitaal toe kunt voegen.
3. Zorg voor een paar ‘vaste rubrieken’: bijvoorbeeld: ‘prestatie van de week’ of ‘het
grappigste moment van de week’.
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De schrijfopdracht
De kinderen gaan een dagboek bijhouden over de gebeurtenissen in de klas. Elke periode zijn er
andere kinderen aan de beurt om bladzijdes te verzorgen van het klassendagboek. De eerste groep
mag de voorkant bedenken. Er mogen de hele maand foto’s en video’s gemaakt worden die gebruikt
kunnen worden in het klassendagboek.
Een suggestie om het echt ‘professioneel’ aan te pakken is gebruik te maken van de gratis
aanmelding bij www.jilster.nl . In die omgeving is het mogelijk een tijdschrift te ontwerpen en het
zelfs te laten afdrukken.
De klas bedenkt een naam voor het klassendagboek.

Hulp tijdens het schrijven
1. Over welke gebeurtenissen wil je schrijven?
2. Zijn er mensen die je wilt interviewen?
3. Schrijf over leuke hoogtepunten en mooie voorvallen.
4. Schrijf iets over waar de klas trots op is.
5. Was er iets te vieren? Schrijf er dan over!
De leerkracht begeleidt de schrijvende leerlingen:
Zullen ouders en klasgenoten alles wat je schrijft kunnen waarderen?
Wat wil je met deze tekst bereiken?
Heb je precies uitgelegd wat je bedoelt?
Zijn alle woorden goed gespeld?
Lopen de zinnen allemaal goed?
Is er een datum boven alle geschreven stukjes?
Zijn alle geschreven stukjes echt gebeurd?
Is de lay-out aantrekkelijk?
Heb je je gehouden aan het aantal bladzijdes?
Daarna gaan de kinderen aan de slag. Ze werken in groepjes van 4 kinderen. Elke maand zorgen 4
andere kinderen voor de inhoud van het klassendagboek.
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Bespreken en herschrijven van teksten
De leerlingen verzorgen een presentatie nadat de bladzijden gevuld zijn. Deze presentatie
laten ze zien op het digibord. De andere leerlingen lezen mee en geven tips zodat.
verbeteringen kunnen worden overwogen en desgewenst kunnen worden doorgevoerd.

Verzorgen en publiceren van teksten
Wanneer de presentatie is afgerond en de verbeterpunten zijn toegepast in het verhaal,
worden alle gegevens opgeslagen en mag een volgende groep de volgende periode
beschrijven.
Het dagboek gaat aan het eind van het schooljaar mee naar huis. Ook wordt het klassendagboek op
de site van de klas geplaatst in een pdf-format.
Óf: het dagboek wordt via www.jilster.nl gedrukt.
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HISTORISCH VERHAAL
Watersnood!
Bestemd voor groep: 6
Genre: historisch verhaal
Lesdoel: leerlingen leren met bijvoeglijke naamwoorden sfeer te beschrijven.

Oriëntatie
Om in de sfeer van het onderwerp te komen zijn de volgende
boeken en het volgend beeldmateriaal geschikt:
Ineke Mahieu- Overal water
Nout is alleen thuis als de watersnoodramp (1953) uitbreekt.
Uitgeverij: Van Holkema en Warendorf ISBN: 9789047513889

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood01
(wat gebeurde er?)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood02 (de redding)
http://www.youtube.com/watch?v=XcX5wb1k9UM (polygoon,
eerste journaal na de storm)
Startvragen om de kinderen in de sfeer van het onderwerp te
brengen:
-

Wie heeft er al eens gehoord over de
watersnoodramp?
Wat is er toen gebeurd?
Waar is het gebeurd?
Wat gebeurde er met de mensen die daar woonden?
En met de dieren? De huizen?

Achtergrondinformatie voor de leerkracht is te vinden op
onderstaande links:
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2302940/de-watersnoodramp/
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http://www.innl.nl/page/3372/nl

De instructie
De leerlingen luisteren naar een spannend verhaal uit het boek ‘Overal water’. De hoofpersoon,
Nout, is alleen thuis als de watersnoodramp uitbreekt. Op een spannend moment in het verhaal
stopt de leerkracht. Hoe loopt dit verhaal af? De leerlingen kiezen een sfeer waarin ze het verhaal
schrijven. Het verhaal is ongeveer 15 zinnen lang.
Doel van de opdracht:
Het einde van het verhaal ontbreekt, het doel voor de leerlingen is om dit verhaal af te schrijven,
waarbij bijvoeglijke naamwoorden gebruikt moeten worden om de sfeer te duiden.
Tijdens de instructie wordt uitgelegd op welke manier je sfeer in een verhaal krijgt.
-

-

-

De leerling kiest zelf hoe het verhaal afloopt. De leerkracht stelt als voorwaarde dat het
niet ‘neutraal’ mag aflopen, er moet een sfeer inzitten. Deze sfeer kan vrolijk (met een
grote glimlach rende de hoofdpersoon naar zijn ouders, die een paar meter verderop
naar hem zwaaiden), verdrietig, spannend (de hoofdpersoon lukt het niet te ontsnappen
aan het water, het water wordt alsmaar hoger en hoger..), grappig en bijvoorbeeld boos
zijn. Welke sfeer kiest de leerling?
Om sfeer extra aan te duiden: 5 neutrale zinnen (opzeggen) van opstaan tot naar school
gaan( vanochtend ging om kwart over zeven de wekker af). Daarna vertel je boos,
dezelfde 5 zinnen (Vanochtend super vroeg ging die irritante rot wekker af). Daarna
bijvoorbeeld ook juist erg vrolijk (Vanochtend ging mijn wekker af en ik werd helemaal
blij van het leuke deuntje).
Gebruik woorden die passen bij de sfeer die jij kiest (maak bijvoorbeeld voor je begint
eerst een klein woordwebje).

De schrijfopdracht
De leerlingen krijgen een a4 vel waarop de volgende drie kopjes staan:
-

Doel: Wat is het doel van de hoofdpersoon?
Gebeurtenissen: Wat gebeurt er allemaal?
Afloop: Hoe loopt het verhaal af? Is het probleem opgelost of het doel bereikt?

Inleiding staat er niet tussen, omdat de leerkracht dit al voorgelezen heeft. Probleem heeft
de leerkracht ook al verteld, daarom start het schema van de leerlingen pas bij doel.
De drie vakken zijn als volgt over het a4 vel verdeeld:
Welke sfeerwoorden ga je
gebruiken?

44 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

Doel:
Gebeurtenissen:

Afloop:
GEBRUIK VEEL WOORDEN WAARMEE JE SFEER KUNT OPROEPEN

Hulp tijdens het schrijven
Tijdens het schrijven kunnen de volgende vragen worden gesteld:
o
o

De leerlingen vragen stellen waardoor ze zelf verder hun schema kunnen invullen
(bijvoorbeeld: wat wil de hoofdpersoon bereiken? Loopt het wel of niet goed af?)
Over de sfeer: vragen aan de leerlingen welke sfeer ze gekozen hebben en hoe je dat
terug kunt zien in de tekst.

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerlingen gaan in hun eigen groepje de teksten van anderen lezen. Als ze het verhaal gelezen
hebben markeren ze met een markeerstift de sfeerbepalende woorden. Ze kiezen een top-drie
van beste sfeerbepalende woorden in een zin:

TOP DRIE SFEERWOORDEN IN EEN ZIN

1
2
3

Verzorgen en publiceren van teksten
De leerlingen lezen hun eigen afloop af aan de rest van de klas.
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POËZIE

6 woorden voor een gedicht!
Bestemd voor groep: 6
Genre: poëzie

Lesdoel: kinderen zijn in staat een poëtische zin te schrijven die nieuwsgierig maakt naar wat er is
gebeurd. Deze zin bevat 6 woorden.

Oriëntatie
•

Op het (digitale) bord verschijnt een aantal zes-woords-gedichten.
Te koop
Voetbalschoen
Nooit
Mee gescoord

Mag
De blinddoek
Al af
Papa?

46 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

Ter inspiratie voor de leerkracht:
http://sixwordstoryeveryday.com/
http://www.nightwriters.nl/Wannabe_a_writer/Six_word_story/

De instructie
De instructie
We nemen de twee zeswoordsgedichten als voorbeeld: met behulp van de volgende
taalbeschouwende vragen wordt met kinderen verkend wat er kenmerkend aan is.
•

Wie kan een verhaaltje bedenken bij deze 6 woorden? Wat kan er allemaal gebeurd zijn?
Kunnen jullie zo’n verhaal in drie stapjes bedenken: begin/midden/slot. Overleg even in
tweetallen. Gebruik deze kaart: zet er korte woorden in, waarmee je samen straks een
verhaal weet te vertellen:
Begin
Midden
Eind

De leerkracht laat kinderen samen overleggen en laat enkele verhalen vertellen. Hij gebruikt daarbij
visueel het schema.
Opvallend aan zo’n kort gedicht is: er wordt een verhaal verteld, maar het blijft een beetje
mysterieus. Eigenlijk kun je bij zo’n korte tekst heel veel verschillende verhalen bedenken. Anders
gezegd: er blijft voor de lezer wat te fantaseren!
Wij gaan ook een verhaal bedenken en er een zeswoordsgedicht bij maken. Er zijn twee afspraken
waaraan je moet denken:
1. Eerst bedenk je een verhaaltje met een begin, midden en eind. Er gebeurt in het verhaal iets, iets
spannends, onverwachts, leuks… Zet steekwoorden van je verhaal in het schema.
2. Daarna probeer je samen van je verhaal een zinnetje te maken van 6 woorden dat bij de lezer de
fantasie prikkelt.

De schrijfopdracht
Bedenk de hoofdlijnen voor een verhaal met behulp van het schema:
Begin

Midden

Eind

Breng het verhaal daarna terug naar 6 woorden die de fantasie prikkelen.

Hulp tijdens het schrijven
Stap 1: Kinderen brainstormen in tweetallen.
Stap 2: Kinderen bedenken een korte verhaallijn.
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Stap 3: Kinderen selecteren 6 woorden.
Tijdens het schrijven geeft de leerkracht ondersteuning door gebruik te maken van het schema: hij
laat de kinderen hun synopsis vertellen; de volgende vragen kunnen helpen:
-wie is de hoofdpersoon van jullie verhaal
-wat voor bijzonders maakt de hoofdpersoon mee?
-kun je het nog avontuurlijker maken?
Bij de selectie van de 6 woorden:
-kan de lezer een ander verhaaltje bedenken dan jullie in je hoofd hebben?

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerkracht toont een selectie van de teksten van kinderen op het (digitale) bord. Kinderen laten
klasgenoten vertellen wat de tekst oproept. Daarna vertellen ze welke verhaallijn ze zelf hadden.

Verzorgen en publiceren van teksten
De leerkracht verzamelt de 6woordsteksten en bundelt ze in één document. Elk kind krijgt een
exemplaar.
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SPROOKJES
EZELTJE STREKT ZICH
Bestemd voor groep: 6
Genre: sprookjes

Lesdoel: kinderen leren een sprookje te schrijven waarin een opdracht gegeven wordt om een
probleem op te lossen én het principe van herhaling wordt gebruikt.

Oriëntatie

Als voorbeeldsprookje wordt genomen: ‘ Ezeltje strek je, tafeltje dek je, knuppeltje uit de zak’. Het
voorbeeld wordt voorgelezen
Een liedje op: http://www.youtube.com/watch?v=RLgdWKy4exM

Tafeltje dek je, ezeltje strek je en knuppel uit de zak
Er waren eens drie broers. Met hun vader, een arme kleermaker, woonden ze aan de rand
van het dorp. De vader verdiende niet veel en daarom was hun oude geit heel belangrijk voor
hen, want die gaf melk en daar voedden zij zich mee. Op een dag was het weitje leeg en het
hooi op en dus sprak de vader tegen de oudste zoon: "Jongen, neem jij de geit mee de berg
op. Daar is nog genoeg gras om ons geitje te voeden."
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De oudste zoon ging met de geit op weg. Hij zocht de mooiste weide op met het sappigste
gras en de geit at haar buikje rond. Toen het avond werd vroeg de jongen aan de geit of ze
genoeg gegeten had en de geit antwoordde: "Meer dan dat". De jongen ging naar huis, zette
de geit op stal en zei zijn vader dat hij gedaan had wat hem was opgedragen. De vader ging
naar de stal om de geit te melken en vroeg de geit of ze genoeg gegeten had.
"Welnee!" riep de geit," die jongen heeft maar wat staan lummelen in de herberg en ik moest
maar zien hoe ik nog wat grassprietjes vond om mijn maagje te vullen." Woedend ging de
vader het huis weer in, schold de jongen uit voor luiaard en uitvreter en joeg hem het huis uit.

De volgende dag moest de tweede zoon met de geit de bergen in. De jongen dacht: "Ik zal het
beter doen dan mijn broer." en hij zocht het beste weitje met veel lekkere bloemetjes erin en
de geit at en at totdat haar buikje vol zat.
Aan het eind van de dag vroeg de jongen of ze genoeg gegeten had. "Meer dan dat." zei de
geit, maar 's avonds toen de vader haar vroeg of ze wel voldoende te eten had gehad sprak
de geit: "Welnee, de jongen heeft de hele dag met zijn vrienden staan praten en ik moest
maar zien hoe ik ergens nog een grassprietje vond." De vader werd woedend en joeg ook de
tweede zoon uit huis.
De derde dag was de jongste zoon aan de beurt. Hij had het hele spel nu twee keer zien
afspelen en aangezien hij veel van zijn broers hield en niet kon geloven dat ze hun plicht zo
verzaakt zouden hebben, vreesde hij al dat hem hetzelfde lot beschoren zou zijn. Zijn
pogingen om het voor zijn broers op te nemen werden in de kiem gesmoord, de vader wilde
van geen rede horen en dus ging ook de derde zoon met de geit de bergen in. Wat kon hij
anders dan zijn best doen? Hij zorgde ervoor dat de geit heerlijk gras kreeg, hij vroeg haar of
het voldoende was. Ook hij kreeg te horen dat hij meer dan goed voor haar gezorgd had,
maar ook hij werd 's avonds door een woedende vader weggestuurd.
Nu waren deze jongens geen slapjanussen zoals de oude geit had beweerd. Ze gingen zich
niet ergens beklagen of hun gelijk halen. Ze accepteerden hun lot en trokken de wijde wereld
in.
De oudste broer ging in de leer bij een meubelmaker en toen zijn leertijd om was gaf de
meubelmaker hem een klein tafeltje. Het tafeltje zag er uit als een doodgewoon tafeltje,
maar dit tafeltje was een buitengewoon tafeltje. Als je zei: "Tafeltje dek je" verschenen er op
het tafeltje de heerlijkste spijzen, alles wat je je maar wensen kon en het bleef bijvullen
totdat iedereen verzadigd was. De jongen was hier heel blij mee en ging vol vertrouwen terug
naar het huis van zijn vader. Hij kwam bij een herberg en vroeg of hij kon overnachten.
"Natuurlijk," zei de herbergier, "maar ik heb geen eten voor je, want ik heb een huis vol
gasten".
De jongen zei toen: "Dat geeft niet, voor eten zorg ik zelf. Ik heb genoeg voor al je gasten en
ook voor jou en je vrouw." De jongen zette het tafeltje neer en sprak: "Tafeltje dek je" en
meteen vulde zich de tafel met alles wat ieder maar wenste. Net zolang tot iedereen
verzadigd was.
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Dat was niet zo verstandig van de jongen, want tja, iedereen wilde wel zo'n tafeltje hebben
en zeker de herbergier. "Dat is makkelijk" dacht de herbergier, "als ik dat tafeltje heb kan ik
in het vervolg al mijn gasten voorzien van eten zonder dat het mij iets kost!" De herbergier
had toevallig een tafeltje dat er erg op leek op zolder staan. Die nacht sloop de herbergier
naar de kamer waar de jongen sliep en verwisselde de tafeltjes.
De volgende dag kwam de jongen bij het huis van zijn vader: " Vader," sprak de jongen "roep
iedereen bij elkaar, familie, vrienden en buren. Ik heb iets heel moois te laten zien." De vader
liet iedereen komen en de jongen zette het tafeltje neer en sprak: "Tafeltje dek je!" Maar er
gebeurde niets. Er viel een ijzige stilte en steeds wanhopiger riep de jongen:" Tafeltje dek je!"
Maar er gebeurde niets. Familie, vrienden en buren gingen mopperend naar huis en de vader
was boos dat de jongen hem zo voor gek gezet had.
De tweede zoon was in de leer gegaan bij een molenaar en toen zijn leertijd om was gaf de
molenaar hem een ezel. Het dier zag er wat versleten uit, maar de molenaar zei: "Hier neem
ook dit kleedje. Als je het ezeltje op zijn kleedje zet en zegt: 'Ezeltje strek je' dan spuwt en
poept hij goudstukken, zoveel als je maar wilt." De tweede zoon ging opgetogen op weg naar
huis om zijn vader te laten zien wat hij verworven had.
Ook deze tweede zoon kwam in de herberg. En toen de herbergier vroeg of hij wel kon
betalen zei de jongen: "Zeker wel, wacht maar even." De jongen ging naar de stal waar zijn
ezeltje stond. Dat maakte de herbergier nieuwsgierig en hij volgde de jongen. Toen hij door
het raampje keek zag hij hoe de jongen het ezeltje op een doek zette en zei: "Ezeltje strek je."
Voor de ogen van de verbaasde herbergier spuwde en poepte de ezel toen goudstukken.
De jongen vulde een zak en ging er mee naar de herbergier. "Dit is zeker wel genoeg?" riep
hij triomfantelijk. "Tjonge," dacht de herbergier, "dat ezeltje moet ik hebben. Ik heb nog net
zo'n ezeltje staan." En toen de jongen sliep verruilde de herbergier de ezeltjes. De jongen ging
naar huis. "Vader," sprak de jongen, "roep de familie, vrienden en buren bij elkaar." De
vader, bang voor een tweede debacle, keek wat aarzelend, maar de zoon was zo van zichzelf
overtuigd, dat de vader de familie, vrienden en buren bijeen riep en ach ook ditmaal
gebeurde er niets.
De derde zoon ging in de leer bij een draaier. Zijn leertijd duurde langer. Maar toen ook zijn
leertijd om was, kreeg hij van de draaier een zak met daarin een knuppel. De draaier zei hem:
"Als je zegt 'Knuppel uit de zak', springt de knuppel de zak uit en rost op de rug van je vijand."
De jongen bedankte de draaier en ging op weg naar huis.
Zijn broers hadden hem intussen bericht gezonden wat hen overkomen was in de herberg en
dus ging de derde broer op de herberg af. "Wat heeft u daar in die zak?" vroeg de herbergier,
begerig als hij was. "O, niets bijzonders," sprak de jongen vlak. Maar hij zorgde er wel voor
dat de herbergier dacht dat er juist iets heel bijzonders in die zak zat.
En toen de jongen naar zijn bed was gegaan en net deed alsof hij sliep, sloop de herbergier
zijn kamer in en probeerde de zak van de jongen om te wisselen voor een zak die erop leek.
De jongen sprong op. "Knuppel uit de zak" riep hij en de knuppel roste net zolang op de rug
van de herbergier totdat hij beloofde de ezel en het tafeltje terug te geven.
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Toen keerden de drie zoons naar hun vader terug. De arme kleermaker was blij zijn zoons
terug te zien. “Vader: zeg jij nu maar tegen de ezel: "Ezeltje, strek je!"
Meteen vielen de goudstukken omlaag, als een regen, en de ezel hield niet op tot ieder zo
veel had, dat ze niets meer konden dragen. Toen haalde de draaier het tafeltje en zei tegen
de oudste broer: "Spreek jij nu maar tegen hem." En toen de meubelmaker "Tafeltje, dek je"
zei, was de tafel al gedekt en met de heerlijkste schotels rijkelijk bezet. Toen werd er een
maaltijd gehouden, zoals de goede kleermaker het in zijn eigen huis nog nooit beleefd had,
en de hele familie vierde feest tot laat in de nacht en ze waren allen vrolijk en blij. De
kleermaker borg naald en draad, meetlat en strijkijzer in een kast op en leefde met zijn drie
zoons in vreugde en vrolijkheid.
‘In sprookjes worden vaak problemen opgelost. En heel vaak lukt dat ook: heel veel sprookjes
eindigen ook met ….’en ze leefden nog lang en gelukkig’. Wie kan er vertellen wat het probleem in
dit sprookje was en op welke wonderbaarlijke manier dit wordt opgelost?

De instructie
De leerkracht in op het herhalingsprincipe van het sprookje aan de hand van het volgende schema:

52 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

Aan het eind van de instructie wordt de vraag gesteld: over welk probleem gaat dit sprookje
eigenlijk? Of ‘welk probleem wordt in dit sprookje opgelost?

De schrijfopdracht
Wat gaan de kinderen schrijven?
Kinderen gaan een sprookje schrijven. Ze bedenken eerst in tweetallen een probleem. Daarna -ook in
tweetallen- bedenken ze op welke manier ze herhaling kunnen gebruiken in hun verhaal.
Tijdens het overleg in tweetallen wordt gebruikgemaakt van volgend in te vullen schema.
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Nadat kinderen een probleem en een herhaling hebben bedacht wordt er kort uitgewisseld: welke
problemen zijn bedacht en welke herhalingen? De leerkracht vat de schrijftips samen op zijn bord:
Bedenk een titel
Gebruik: eerst, daarna, tot slot.
Gebruik: om te beginnen, daarna, uiteindelijk

Hulp tijdens het schrijven
Hulpvragen:
•
•
•
•
•
•

Kun je me vertellen over welk probleem jouw sprookje gaat?
Wat heb je tot nu toe geschreven?
Hoe kan ik de herhaling in het verhaal zien?
Wat vind je van de volgorde in je verhaal?
Kun je mij de woordjes aanwijzen waaraan in de herhaling kan zien?
Wat vind je de mooiste zin?
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•

Kunnen we ook zíen dat er herhaald wordt? (bv alinea of witregel).

Bespreken en herschrijven van teksten
Nadat de kinderen voldoende tijd hebben gehad om hun sprookje uit te werken, worden de kinderen
in tweetallen gezet en wordt aan hen de volgende opdracht gegeven:
1. Lees jouw sprookje voor aan je maatje.
2. Bespreek daarna samen:
a. Het probleem in dit sprookje is…….
b. Het probleem wordt opgelost, doordat….
c. In dit sprookje zien we herhaling. Dat kun je zien aan de volgende herhalingswoordjes:….
Na feedback wordt de tekst opnieuw bewerkt en in een definitieve versie uitgewerkt.

Verzorgen en publiceren van teksten
De sprookjes worden voorgelezen aan kinderen van groep 2,
óf
De sprookjes worden bewerkt tot een video-opname als op
http://www.youtube.com/watch?v=fmGDD-TcV3w Kan tijdens de lessen beeldend vormen. Vast te
leggen op de FLIPcamera en digitaal te delen,
Óf
Een selectie van de sprookjes wordt uitgewerkt in een video-opname.
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INSTRUCTIETEKST
Het Maken van een Poster
Bestemd voor groep: 7
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Leerlingen maken kennis met de kenmerken van een goede poster en zijn in staat bij een
gesteld gedragseffect een goede poster te ontwerpen.

Oriëntatie
De leerlingen kijken naar een SIRE-spotje van de actie: “Je bent een rund als je met vuurwerk
stunt’. Vooraf moet dit filmpje ingeleid worden: in beeld en in woord een jongeman die als gevolg
van roekeloos gedrag zijn hand is verloren.
http://www.youtube.com/watch?v=7M2sSHh60gs
Naar aanleiding van het fragment gaan we in gesprek over het filmpje:
X Wat zal de bedoeling van de makers van dit filmpje zijn?
X De beelden zijn nogal ‘confronterend’ of ‘heftig’: is dat volgens jullie een goede manier om te
bereiken dat kinderen en jongeren voorzichtiger zijn bij het afsteken van vuurwerk?
X Heb je andere ideeën waarmee we kunnen bereiken dat men voorzichtig omgaat met vuurwerk?
Na dit gesprek wordt een eerste conclusie getrokken, al dan niet in aangepaste vorm na reacties
van de kinderen.
‘Wil je gedrag veranderen, dan moet je de boodschap kort en krachtig neerzetten, zodat de lezer
erover nadenkt.’
Soms gaat dat prima met korte clips op televisie, bijvoorbeeld deze van SIRE (Stichting Ideële
Reclame), soms komt een boodschap ook goed aan, wanneer je een poster gebruikt. We kijken
naar de twee volgende voorbeelden:
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Vraag de leerlingen naar deze voorbeelden te kijken en stel de volgende vraag:
Is deze poster –net als het filmpje- ook kort en krachtig? Waarin zit de kracht?
(lettertype, geïsoleerde plaatsing van een beeld, confronterende delen van het lichaam, positie van
beeld ten opzichte van tekst, weinig tekst, weinig beeld).

De instructie
Vandaag gaan jullie in kleine groepen een poster maken. Die poster bevat aanwijzingen voor goed en
gezond gedrag:
Bijvoorbeeld:
• Eet gezond
• Rook niet
• Gebruik geen drugs
• Beweeg veel
• ….
Kies straks in je schrijfgroep een onderwerp. Bedenk daarna samen op welke manier je een korte en
krachtige poster kunt maken.
Waar je op moet letten:
De poster moet kort en krachtig zijn: iedereen moet direct snappen waar het over gaat en welk
gedrag veranderd moet worden. Weinig tekst, weinig beeld, maar de tekst en het beeld dat je
maakt moet direct effect hebben. Voor de duidelijkheid nog één voorbeeldje:

57 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

De schrijfopdracht
1) Bepaal samen op een A4 het
onderwerp.
2) Denk samen na over een mogelijke
tekst
3) Overleg samen welk plaatje erbij
gemaakt kan worden..
4) Maak dan een eerste schets.

Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht geeft feedback op de wijze waarop leerlingen de schrijftips hanteren:
Is de tekst kort en krachtig genoeg?
Snapt iedereen direct welk gedrag je dan moet veranderen?
Is het plaatje sprekend genoeg?

En nadat het eerste concept is uitgewerkt: wordt de poster strak en sprekend?

Bespreken en herschrijven van teksten
Elk groepje vertelt aan een ander groepje wat bedacht is. Ze laten hun eerste conceptplannetje zien.
Kinderen geven elkaar feedback met behulp van de volgende twee zinnen:
Een poster moet kort en krachtig zijn: ik kan aan dit idee zien dat het kort en krachtig is aan…..
De poster wordt misschien nog korter en krachtiger als…….
Het volgende idee over het plaatje maakt de poster misschien nog directer: …..

Verzorgen en publiceren van teksten
De leerlingen gaan op basis van de gegeven feedback hun poster afronden op A3. De posters worden
opgehangen in de school.
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INSTRUCTIETEKST
Een bijsluiter
Bestemd voor groep: 7
Genre: Instructietekst
Lesdoel: De kinderen hebben aan het eind van de les een medicijn bedacht voor een ongemak of
ziekte en hebben daarbij een duidelijke bijsluiter geschreven.

Oriëntatie
Om de kinderen in de sfeer van de schrijfopdracht te brengen wordt eerst een gesprek gevoerd over
medicijngebruik.
•
•
•
•

Wie van jullie gebruikt wel eens medicijnen en wil daar wel iets over vertellen?
Wie weet waar medicijnen van gemaakt worden?
Sommige mensen vinden dat je nooit onnodig medicijnen moet nemen, dat is volgens hen
juist slecht voor de gezondheid. Wat vind je daarvan?
Sommige medicijnen hebben ‘bijwerkingen’ : wie kan uitleggen wat daar onder verstaan
wordt?

“Medicijnen kennen altijd een soort ‘gebruiksaanwijzing’: bij medicijnen noemen we dat een
bijsluiter. Een bijsluiter is een folder met informatie over een geneesmiddel die bij dat middel
verstrekt wordt. Hij is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd, in Nederland door het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als de tekst volledig en helder is, en gestaafd wordt
met wetenschappelijk onderzoek, mag een bijsluiter gedrukt en verspreid worden.”
We gaan eens naar zo’n bijsluiter kijken:
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Wat valt op? Wat staat er in ieder geval in een bijsluiter? Kijk eerst even naar het voorbeeld.

Een bijsluiter bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
1. Het medicijn heeft een naam.
2. Er wordt uitgelegd welke stoffen en hoeveel ervan er in het medicijn zitten: de
bestanddelen.
3. Er wordt uitgelegd waar het medicijn goed voor is.
4. Er wordt gewaarschuwd: wie moet dit medicijn zeker niet innemen?
5. Er wordt verteld hoe vaak en hoe veel van het medicijn je moet innemen: de dosering.
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6. De naam van de fabrikant en de adresgegevens staan vermeld.

De instructie
Op het bord komen de volgende 6 schrijftips: in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de
termen bestanddelen, dosering en bijwerking.
Een goede bijsluiter bevat altijd:
-een medicijnnaam
-een overzicht van bestanddelen
-een beschrijving van de werking van het medicijn
-aanwijzingen voor de dosering
-waarschuwingen en bijwerkingen
-de naam en de adresgegevens van de fabrikant

De schrijfopdracht
In de middeleeuwen trokken vrije chirurgijns, gespecialiseerde chirurgijns (steensnijders =
blaassteensnijders, staarstekers, tandentrekkers, etc), kwakzalvers en wonderdokters door het land.
Deze verkochten allerlei vage middelen, poeders waaronder paddenbloed, theriak, Indische
slangenolie en addergif. Ze deden ook enkele ingrepen. Zo beweerde de keisnijder dat hij een
krankzinnige of iemand die aan hevige hoofdpijnen leed, kon genezen door ‘versteende horzels’ uit
het hoofd te snijden. De gedachte hierachter was dat een daas via een oor in het hoofd was
gekomen. De keisnijder maakte een snee in de hoofdhuid, en toverde vingervlug een meegebrachte
steen tevoorschijn. De kwakzalvers kwam je het meest op het platteland tegen, gezien daar de
minste opleiding mogelijk was.

61 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

Op dit schilderij zie je de Kwakzalver van Jan Steen. Een kwakzalver was in de Middeleeuwen een
zogenaamde amateur-dokter die allerlei rare smeerseltjes en pilletjes draaide en die op markten aan
mensen verkocht.
Bedenk een kwaal waar je een medicijn voor gaat ontwikkelen. Et mag een fantasiemedicijn zijn
tegen een vreemde ziekte of kwaal. Schrijf daarna bij dat medicijn een bijsluiter. Houd rekening met
de 6 schrijftips.

Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht richt de ondersteuning tijdens het schrijfproces op de schrijftips:
Uit welke bestanddelen bestaat jouw medicijn?
Heb je de dosering van het medicijn al bepaald?
Kent je medicijn ook bijwerkingen?

Bespreken en herschrijven van teksten
Leerlingen bespreken in tweetallen de teksten in concept en geven elkaar feedback:
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Deze bijsluiter heeft:

Tip:

-een medicijnnaam
-een overzicht van
bestanddelen
-een beschrijving van de
werking van het medicijn
-aanwijzingen voor de
dosering
-waarschuwingen en
bijwerkingen
-de naam en de
adresgegevens van de
fabrikant

Verzorgen en publiceren van teksten
Leerlingen verwerken de gegeven feedback. De teksten worden uitgeprint en gescand. De komende
weken zal dagelijks één bijsluiter op het digibord gepresenteerd worden.
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DAGBOEK
Dagdromen
Bestemd voor groep: 7
Genre: dagboek

Lesdoel: : kinderen leren een dagboekfragment te schrijven waarbij het vooral gaat om een schets
van een gebeurde situatie en de eigen gevoelens die daarbij kwamen kijken.

Oriëntatie
Foto’s of video’s die geschikt zijn om in de inleiding op de les te gebruiken:
•
•
•

Kinderen voor kinderen http://www.youtube.com/watch?v=l3wGevd_m2I (uit KvK3, dus redelijk
gedateerd)
Jeugdjournaal, Het project Doorgeefdagboek http://jeugdjournaal.nl/item/22325-kinderenschrijven-doorgeefdagboek-.html
http://www.annefrank.org/nl/Subsites/Home/Virtueel-huis/#/house/0/hotspot/5241/video/
filmpje over Otto Frank nadat hij de dagboeken van Anne gevonden heeft.

Als voorbeelddagboek bij deze les twee boeken:
Het Achterhuis door Anne Frank.
Een klassiek dagboek dat voor de schrijfster voelde als een vriend(in). Anne beschrijft haar leven,
gedachten, dromen en gevoelens in de periode van twee jaar dat ze ondergedoken zat in Het
Achterhuis in Amsterdam.
Het leven van een loser, door Jeff Kinney.
Een anti-dagboek van een jongen, dat toch een dagboek is.
Bram vindt het leven een hel. Op de middelbare school moet hij zich staande houden tussen kleine
brugpiepers en volgroeid gespuis dat zich al scheert. Op een dag krijgt hij van zijn moeder een leeg
dagboek.
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Fragmenten uit Het Achterhuis

12 juni 1942
"Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog
nooit aan niemand gekund hebben ik hoop dat je een grote steun
voor me zal zijn."
28 september 1942"Tot nu toe heb ik bijna uitsluitend gedachten in mijn boek geschreven en tot leuke verhalen die ik
later eens kan voorlezen is het nooit gekomen. Maar ik zal in vervolg maar niet of minder
sentimenteel zijn en mij meer aan de werkelijkheid houden."
5 april 1944
"Niemand die zelf niet schrijft weet hoe fijn schrijven is; vroeger betreurde ik het altijd dat ik in ’t
geheel niet tekenen kon, maar nu ben ik overgelukkig dat ik tenminste schrijven kan. En als ik geen
talent heb om voor kranten of boeken te schrijven, wel, dan kan ik nog altijd voor mezelf schrijven.
Maar ik wil verder komen, ik kan me niet voorstellen, dat ik zou moeten leven zoals moeder,
mevrouw van Daan en al die vrouwen die hun werk doen en later vergeten zijn. Ik moet iets hebben
naast man en kinderen, waar ik me aan wijden kan! O ja, ik wil niet zoals de meeste mensen voor
niets geleefd hebben. Ik wil van nut of plezier zijn voor de mensen, die om mij heen leven en die mij
toch niet kennen, ik wil nog voortleven, ook na mijn dood!"
3 mei 1944
"Ik ben vaak neerslachtig geweest, maar nooit wanhopig, ik beschouw dit schuilen als een gevaarlijk
avontuur, dat romantisch en interessant is. Ik beschouw elke ontbering als een amusement in mijn
dagboek. Ik heb me nu eenmaal voorgenomen dat ik een ander leven zal leiden dan andere meisjes
en later een ander leven dan gewone huisvrouwen. Elke dag voel ik hoe m’n innerlijk groeit, hoe de
bevrijding nadert, hoe mooi de natuur is, hoe goed de mensen in m’n omgeving, hoe interessant en
amusant dit avontuur! Waarom zou ik wanhopig zijn?"
11 mei 1944
"Nu over iets anders: ]e weet allang dat m'n liefste wens is dat ik eenmaal journaliste en later een
beroemde schrijfster zal worden. (..) na de oorlog wil ik in ieder geval een boek getiteld "Het
Achterhuis" uitgeven. Of dat lukt blijft ook nog de vraag, maar m'n dagboek zal daarvoor kunnen
dienen."

Fragmenten uit Het leven van een loser
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De instructie
De leerkracht stelt de volgende startvragen:
Een dagboek, wie schrijft er wel eens in?
•
•
•
•
•
•

Wat schrijf je?
Wat wordt in een dagboek beschreven?
Welke vormen van dagboeken ken je (reisverslag, weblog, dagboek).
Voor wie schrijf je?
Wie mag het lezen?
Waarom schrijven mensen dagboeken?

Na filmpje/ startvragen om leerlingen in de sfeer te brengen, laat de leerkracht ter voorbereiding op
de schrijfopdracht horen dat in dagboeken vaak gevoelens en meningen voorkomen. Een dagboek is
immers een verhaal over jezelf, over hoe je denkt, handelt en voelt. Jij bent de schrijver en meestal
ook de enige lezer.
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Lees fragmenten uit het Achterhuis en Het leven van een loser voor – of projecteer deze op het
digibord. In deze boeken worden situaties beschreven met daaraan gekoppeld een duidelijke mening
of gevoel. Anne Frank is explicieter in het weergeven van haar gevoel dan Bram Botermans. Anne
benoemt haar gevoelens in direct taalgebruik. Bram verwoordt zijn gedachten en gevoelens op een
grappige en wat afstandelijker manier, minder direct. Vraag de kinderen welk gevoel Anne beschrijft
en welke Bram Botermans impliciet beschrijft (onzekerheid). Bevraag de functionaliteit van de
illustraties in Het leven van een loser.
•
•

Een dagboektekst schrijft meestal een gevoel.
De stijl waarin je schrijft kan ‘directer’ of ‘afstandelijker’ zijn: meer Anne-achtig of meer
Bramachtig.

De schrijfopdracht
Kinderen gaan een dagboekfragment schrijven. Elke leerling bedenkt eerst een situatie waarin hij/zij
zich duidelijk bewust was van zijn/haar eigen gevoelens. Blijdschap, boosheid, verdriet, jaloezie –
ieder zal zich zoiets kunnen herinneren. Over deze situatie beschrijft elke leerling individueel een
dagboekfragment. In dit fragment moeten zowel de situatie als de gevoelens die daardoor
ontstonden beschreven worden. Bij de opdracht mag gekozen worden voor de klassieke dagboekstijl
van Anne Frank, maar zij die dat aankunnen mogen ook de wat afstandelijker Jeff Kinney-wijze
kiezen.
Op het bord:
o
o
o

Beschrijf een situatie waarin je heel boos, blij, verdrietig, jaloers o.i.d. was.
Welke gevoelens kwamen bij je op? Hoe uitte je die gevoelens?
Hoe liep het af?

Vertel waar je op gaat letten bij de beoordeling van deze opdracht. Het gaat hier om de inhoud, de
beschrijving van de situatie die begrijpelijk moet zijn en de daarbij vrijkomende gevoelens die helder
beschreven moeten zijn. In een dagboek letten we minder op spelling en goede zinnen, dus dat geldt
voor deze opdracht ook!
Daarna gaan de kinderen aan de slag om hun dagboekfragment te schrijven.

Hulp tijdens het schrijven
Waar kan ik je mee helpen?
Is er iets dat je moeilijk vindt?
Waar gaat jouw tekst over?
Waar ben je nog niet tevreden over?
Uit welke woorden blijkt dat het om een mening of om gevoel gaat?
Begrijpt iemand die het niet heeft meegemaakt de situatie die jij beschrijft?
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Wat voelde je toen ‘het’ je overkwam, kun je dat beschrijven?

Bespreken en herschrijven van teksten
Nadat de kinderen voldoende tijd hebben gehad om hun fragment uit te werken, wordt gevraagd wie
van de leerlingen bereid is zijn/haar fragment voor te lezen. Het is niet verplicht, het gaat immers om
een dagboekfragment? De andere leerlingen in de klas geven feedback.
o
o
o
o
o
o

Was de situatie duidelijk beschreven?
Zijn de gevoelens duidelijk beschreven?
Is de afloop duidelijk? Was er een oplossing?
Welk stukje vond je het mooist?
Kun je je de reactie voorstellen, hoe zou jij hebben gereageer
Lijkt het dagboekfragment meer op de manier waarop Anne Frank haar dagboek schreef of
meer op de manier waarop Jeff Kinney dat doet? Op het digibord ontstaat een lijstje van
voorbeeldzinnen waaraan te zien is wat meer in de stijl van Anne, en wat meer in de stijl van
Jeff geschreven is. Elk kind mag één zin noemen die in het schema wordt opgenomen.

o

Zinnen:

Zinnen:

Verzorgen en publiceren van teksten
Omdat het hier om dagboekfragmenten gaat die persoonlijk kunnen zijn, hoeven niet alle kinderen
mee te werken aan de volgende publicatiemanieren:
o
o

Bundel de verhalen tot ‘Een dag uit het leven van groep 7’.
Spreek je verhaal in op een geluidsdrager en laat het horen aan degene over wie je schreef.
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STRIPS
MAAK JE EIGEN CARTOON
Bestemd voor groep: 7
Genre: strips

Lesdoel: Kinderen leren wat een cartoon is en gaan er zelf een maken, waarbij ze rekening houden
met kenmerken van een cartoon: actueel, rond een bekend persoon, grappig, veel tekening, weinig
tekst.

Oriëntatie
Voordat met de schrijfopdracht begonnen wordt, worden de kinderen in de sfeer gebracht. Duidelijk
moet worden wat een cartoon is en hoe je een cartoon maakt.
Definitie van een cartoon: Een cartoon of spotprent is een humoristische tekening. Dit kan
bijvoorbeeld een karikatuur van een bekend persoon, een persiflage van een actuele situatie of
simpelweg een afbeelding van een komische situatie zijn. (bron: Wikipedia)
Daarna bekijken we samen een filmpje op Schooltv Weekjournaal waarin Mr Right uitlegt wat een
cartoon is en hoe je die (digitaal) zou kunnen maken. Op deze site zijn ook filmpjes te vinden van
tekenaars die laten zien hoe je een cartoon tekent. Stap voor stap.
http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2459936/maak-je-eigen-strip/

Is het ijs wel dik genoeg?
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De instructie
Nadat alle filmpjes zijn bekeken wordt op het bord samen met de kinderen samengevat wat een
cartoon is:
Een cartoon =
Vooral een tekening
Altijd grappig
Vaak met een bekend persoon
Of over een actuele situatie
Een cartoon heeft weinig of geen tekst, de tekening moet het eigenlijk zeggen.

Afval recyclen?? Toch niet ALLES?????

Veel mensen maken zich zorgen om de crisis. Maar in Nederland hebben heel veel mensen het nog best
goed. En ondanks de crisis hebben ZIJ het nog steeds erg goed!
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Er zweeft een boel in de ruimte.

De schrijfopdracht
Maak in tweetallen een cartoon waarbij je rekening houdt met de afspraken die op het bord staan.
De cartoons worden opgehangen in de cartoongalerij in de school.

Hulp tijdens het schrijven
Heb je je gehouden aan de afspraken die we gemaakt hebben over wat een cartoon is: dus niet
teveel tekst met een duidelijke tekening over een komische situatie.

Bespreken en herschrijven van teksten
Alle cartoons worden op een groot vel A3 gemaakt op een schetsende wijze. Ieder tweetal laat zijn
cartoon aan de klas zien. De klas kijkt of:
-

Is de grap duidelijk?
Niet teveel tekst?
Beschrijft het een komische situatie?

Verzorgen en publiceren van teksten
Wanneer de cartoons zijn besproken met de klas en evt. verbeteringen zijn toegevoegd, maakt ieder
tweetal de cartoon nu in het net op een A4 en plakt deze op een gekleurd vel waarna ze in de klas
worden opgehangen.
Enkele erg mooie cartoons worden gescand of gefotografeerd en op de site van de school\groep
geplaatst.
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SPROOKJES
SPROOKJES BESTAAN NIET!
Bestemd voor groep: 7
Genre: sprookjes

Lesdoel: leerlingen leren volgens een gegeven structuurschema een tekst te schrijven.

Oriëntatie
De leerkracht leest een sprookje voor of vertelt het sprookje.
‘Hans en Grietje’ van de gebroeders Grimm.
http://users.skynet.be/sky76538/website/sprookjesbos/spro
okjeskasteel/sprookjes/hansengrietje.htm
-

Wie kan een sprookje noemen?
Wie kent sprookjesschrijvers?
Hoe begint en eindigt een sprookje meestal?
Sommige mensen vinden sprookjes iets voor jonge kinderen: wat vind je daarvan?

De instructie
De leerkracht hangt de volgende kaartjes voor het bord, of toont ze op het digibord:
INLEIDING
PROBLEEM
GEBEURTENISSEN
AFLOOP
MORAAL

De leerkracht laat zien, dat een sprookje een vaste opbouw heeft. Bijzondere aandacht verdient het
woord ‘moraal’: wat je van een sprookje kunt leren!
Hij leest het verhaal nog eens voor en vraagt de leerlingen met vingers in de lucht aan te geven (1 tm
5) in welke fase het verhaal zich bevindt.
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De schrijfopdracht
De kinderen schrijven een sprookje aan de hand van het uitgedeelde schema.
INLEIDING
PROBLEEM
GEBEURTENISSEN
AFLOOP
MORAAL

Voordat het echte schrijfwerk begint, wordt aan hen gevraagd in de rechterkolommen de eerste
ideeën te plaatsen.

Hulp tijdens het schrijven
De hulp bestaat vooral uit ondersteuning om het schema in te vullen. Het is raadzaam om met
kinderen eens te proberen bij de moraal te beginnen: uiteindelijk vormt de moraal het thema van het
verhaal.
Na een periode van denken, worden de kinderen in tweetallen gezet. Ieder vertelt de eerste
voorlopige ideeën. Aan de hand van onderstaand schema geeft de een de ander aanvullende
suggesties : “Ik zou……”

Ik zou…..
INLEIDING
PROBLEEM
GEBEURTENISSEN
AFLOOP
MORAAL

Aansluitend gaan leerlingen aan de slag met het uitschrijven van de eerste versie.

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerlingen lezen elkaars verhaal geven elkaar twee tips en twee tops.

Verzorgen en publiceren van teksten
De verhalen worden voorgelezen aan leerlingen uit de onderbouw.
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POËZIE
EEN RAP
Bestemd voor groep: 7
Genre: gedichten

Lesdoel: De kinderen gaan leren wat een rap is en gaan er zelf ook een schrijven met gebruik van de
kenmerken van een rap.

Oriëntatie
Om de kinderen in de sfeer van de rap te krijgen, bekijken we een filmpje van Ali B. waarin
hij uitlegt wat een rap is en hoe hij tot een rap komt.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040406_rap01
Daarna lezen we er nog twee:
Rap is taal, jouw verhaal,
mijn verhaal, op muziek allemaal.
't Is uniek, weet-je-wel,
rap is ik, rap is jij,
rap swingt, rap praat,
rap danst, rap zingt,
rap rijmt, rap slijmt niet,
rap roddelt, rebbelt, kwebbelt,
zwetst, kletst, en praat
op muziek, op de beat,
op school, op straat,
's morgens vroeg en 's avonds laat,
in de klas, bij de afwas:
dat je huiswerk nog niet af was,
dat je feestje heel erg maf was,
dat je zomaar in je sas was,
dat je katje gister ziek was,
dat je kind was zonder oppas,
dat de ananas weer op was,
dat je rijk was zonder bankpas,
dat je reisde zonder atlas,
dat je Annie M.G. plat las,
dat je vader heeft geen stropdas,
dat je liever niet hier was, maar in 't zonnetje op 't gras

zingen dat is fijn zingen doet nooit pijn
zingen dat is cool dan swing je van je stoel
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zingen doe ik vaak dan is het ook echt raak!
zingen met je pa of nog beter met je ma!
zingen doe je overal zingen dat is fijn
maar swing maar niet te hard anders doe je iemand pijn!

In een klassengesprek (of laat de kinderen eerst twee aan twee kenmerken van een rap opschrijven)
komen de volgende vragen aan de orde:
-

Ken je een bekende rapper?
Vind je rappen leuk? Waarom?
Waaraan herken je een rap?
Zou je kunnen omschrijven wat een rap is?
Wat wil de rapper vaak bereiken met zijn teksten?
Is een rap ook poëzie?
Zit er rijm in rap?

Rappen is tegenwoordig de meest populaire vorm van poëzie. Het klinkt misschien een beetje stom,
maar alles draait in rap om rijmen en alles wat met poëzie te maken heeft. Poëzie en rap zouden in
feite allebei een “gedicht” genoemd kunnen worden. Het enige grote verschil is dat rap op muziek
gedaan wordt, vaak nog in “freestyle vorm” (de tekst bedenken terwijl je rapt.)
Evt. kun je onderstaande achtergrondinformatie over rappen nog gebruiken om nog wat meer uit te
leggen over het ontstaan van de rap:
Het ontstaan van rapteksten
Brainpower
Hiphop is ontstaan aan het eind van de jaren zeventig onder kansloze, meestal zwarte jongeren in de Amerikaanse
steden, die via muziek (rap), beweging (breakdance) en graphics (graffiti, tags) een vorm van expressie zochten. Jongeren
verenigden zich in een groep om alle ellende beter aan te kunnen.
Omdat ze geen geld voor instrumenten hadden, maakten ze gebruik van ghettoblasters of human beatbox. De
gewelddadige omgeving waarin de jongeren opgroeiden werd de inspiratiebron voor de teksten, die in rapvorm werden
gebracht.
Statussymbool
Hiphop groeide uit tot een belangrijke muziekstroming. De Amerikaanse hiphoppers zijn nog steeds jongeren, die geboren
zijn in arme wijken. Het is zelfs een statussymbool geworden: een rapper die niet weet wat armoede is, is geen echte
rapper. Ook geweld geldt als statussymbool: rappen over het feit dat je gevaarlijk bent en wapens hebt is normaal.
Misstanden
In een hiphoptekst worden vaak maatschappelijke misstanden aan de orde gesteld. Een ander opvallend kenmerk van de
rap is 'bragging and boasting': vertellen hoe stoer je bent en waarom je beter bent dan andere rappers. Vooral bij
freestylebattles ontaardt een rap vaak in een woordenstrijd. Freestylen is het improviseren van een rap.
Nederhop
Onder invloed van de muziekzender MTV ontstond een Nederlandse hiphopcultuur, de Nederhop. Omdat in Nederland
geen ghetto's bestaan, is de inhoud van de Nederhopraps anders dan die van de Amerikaanse rap. Nederhop is de laatste
jaren onder invloed van Ordorp Posse tot een volwassen muzieksoort uitgegroeid. Osdorp Posse was fel tegen commercie,
maar de nieuwe acts, zoals Brainpower en Def Rhymz, zijn commerciële artiesten. De Rotterdammer Def Rhymz heeft
extravagante, soms geile en soms grappige raps, die doorspekt zijn met Surinaamse straattaal. Brainpower laat horen dat
rap ook kan zonder de gebruikelijke machotaal, en dat je in een rap ook op een mooie manier je gevoelens kunt
verwoorden.
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De instructie
Naar aanleiding van het klassengesprek komt er een aantal kenmerken van een rap op het bord te
staan:
•
•
•
•
•
•

Je praat swingend op muziek
Je praat een eind weg en gebruikt veel woorden
Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)
Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)
Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie)
Je praat over wat je bezighoudt:
o verliefdheid,
o pesten,
o sport,
o TV-programma's,
o onvoldoendes,
o broers en zussen,
o mobiel
o de kleren die je aanhebt, enzovoort.

De schrijfopdracht
Maak zelf een rap. Bedenk waar je rap over zal gaan. Zorg ervoor dat je rap vloeiend loopt
(de flow moet goed zijn). Gebruik in ieder geval een van deze drie:
•
•

Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm) (ik heb gedaan wat ik kon, ik ben gegaan!)
Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie) (voor dag en dauw, kort maar krachtig, lief

•

Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie)(dromen-rovers, zweven-zweten,diep-niet)

en leed, bar en boos)

Hulp tijdens het schrijven
Lees je tekst eens voor aan een klasgenoot. Laat hem tips en tops geven.
- Klinkt de rap ‘lekker’?
- Zit er binnenrijm, alliteratie of assonantie in?

Bespreken en herschrijven van teksten
Gebruik de tips die je hebt gekregen en herschrijf evt. je rap. Lees je rap nog eens door en hoor of je
de juiste flow hebt!

Verzorgen en publiceren van teksten
Samen met een klasgenoot ga je je rap voorbereiden. Jij leest en je klasgenoot maakt ‘beatgeluiden’.
Daarna mogen alle raps op het podium worden voorgedragen, natuurlijk met microfoon!

76 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

INSTRUCTIETEKST
Toeristische Informatie
Bestemd voor groep: 8
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Leerlingen zijn in staat om bij een te kiezen toeristische stadsbestemming na onderzoek tips
te ontwerpen voor toeristen die de stad zullen bezoeken.

Oriëntatie
Aan kinderen wordt gevraagd wie er wel is op vakantie geweest is in een grote Europese stad:
Londen, Rome, Parijs, Lissabon, Berlijn…. Wie kan er iets vertellen over wat hij daar gezien/gedaan
heeft?
Áls je een grote stad wilt bezoeken, op welke manier kun je dan al thuis een beetje voorbereiden op
wat je gaat zien, wilt zien…?
De leerkracht laat een aantal reisgidsen zien (ANWB, Capitool). Handzame boekjes waar de toerist
wordt meegenomen naar een nog onbekende stad.
Ook op Internet vind je veel toeristische informatie. We kijken bijvoorbeeld naar informatie over
Dublin: http://www.reisgids-dublin.com/dublin- facts.htm
Welk type informatie vind je op deze site?
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In het linkernavigatiemenu vind je allerlei thema’s: waar je kunt winkelen, waar je kunt eten, of er
evenementen zijn en welke bezienswaardigheden er zijn.
We klikken door op de bezienswaardigheden. Op deze site zie je vooral wélke bezienswaardigheden
er zijn.
Wat staat er niet over de bezienswaardigheden? (Hoe je er komt, bus, trein, metro; wat de
entreeprijzen zijn, de openingstijden, of het geschikt is voor kinderen….)

Op de site van bezienswaardigheden Londen
(http://www.visitlondon.com/nl/uitgaan/bezienswaardigheden/top-10-attracties-in-londen )zien we
een ander voorbeeld. We klikken door op het Natural Museum
http://www.visitlondon.com/nl/uitgaan/detail/427179-natural-history-museum en zien dat er
verschillende tabblads zijn: een plattegrond waarmee je kunt bepalen hoe je bij het museum kunt
komen, je ziet ook of er bijzondere evenementen in het museum te doen zijn en onder de knop
‘recensies’ zie je hoe bezoekers het museum ervaren hebben. Als je doorklikt op de link naar de
website van het museum vind je de openingstijden en de entreeprijzen:
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De instructie
Goede informatie over bezienswaardigheden in een stad bevat voor een toerist in ieder geval de
volgende informatie:
1. Een overzicht van bezienswaardigheden
2. Een korte beschrijving van wat er te zien en te genieten valt
3. Een beschrijving van de manier waarop je er komt
4. De openingstijden
5. De entreeprijzen

De schrijfopdracht
In tweetallen bedenken jullie een folder met toeristische informatie over een stad in Europa.
Dat doen we in twee stappen:
A. Verdiep je op internet in de plaats die je hebt gekozen. Zoek naar drie interessante
bezienswaardigheden. Sla van de bezienswaardigheden een plaatje op én noteer in steekwoorden
waarom een bezoekje de moeite waard is: wat is er te beleven en te doen?
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B. Sluit daarna Internet. Je weet nu welke stad je gekozen hebt en welke bezienswaardigheden in de
toeristische folder zullen worden opgenomen.
Maak de folder daarna en denk aan de volgende schrijftips:
•
•
•
•
•

Beschrijf wát er te beleven valt
Geef aan voor wie het vooral geschikt is
Leg uit hoe je er komt (gebruik gewoon je fantasie)
Geef de openingstijden
Neem de entreeprijzen op

Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht helpt desgewenst de leerlingen bij het vinden van relevante websites voor de bepaling
van de bezienswaardigheden.
Daarnaast is de begeleiding vooral gericht op het publieksgericht schrijven:
•
•
•

Krijgt de toerist voldoende informatie over het te bezoeken object?
Kan de toerist daarmee bepalen of het bij zijn eigen voorkeuren past?
Is helder hoe de toerist er moet komen, wat de openingstijden en entreeprijzen zijn?

Bespreken en herschrijven van teksten
Leerlingen laten hun folder in concept aan een ander groepje zien. Er wordt feedback gegeven op de
volgende aandachtspunten:
•
•

Ik krijg een goed beeld van de bezienswaardigheid, vooral door de volgende zin:…..
Of
Ik krijg geen volledig beeld van de bezienswaardigheid: ik zou nog wel meer willen weten,
bijvoorbeeld over…..

Verzorgen en publiceren van teksten
De folder wordt definitief gemaakt, daarna in kleurenprint opgenomen in de klassenreisgids.
Wat gaan de kinderen schrijven?
De kinderen schrijven een gebruiksaanwijzing voor een product die ze zelf bedacht hebben.
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INSTRUCTIETEKST
Het maken van een catalogustekst
Bestemd voor groep: 8
Genre: Instructietekst

Lesdoel: Leerlingen kunnen (met gebruikmaking van bronnen op Internet) bij een gegeven
kunstwerk een informatieve catalogustekst bedenken, met behulp waarvan de kijker naar het
kunstwerk gerichter kan kijken.

Oriëntatie
Om in de sfeer van het onderwerp te komen wordt een aantal startvragen gesteld:
-Wie is er wel eens in een kunstmuseum geweest en wil daar iets over vertellen?
-Sommige mensen houden van kunst waarop herkenbare voorwerpen staan. Anderen houden meer
van abstracte kunst. Van welke kunst houd jij het meest?
De leerkracht verdeelt de klas in groepjes van vier. Elk groepje krijgt vier reproducties met de vraag
om over deze afbeeldingen in gesprek te gaan. De reproducties liggen op tafel: elk kind bedenkt in
één zin een beschrijving van een van de kunstwerken.
De vier kunstwerken zijn van Edward Kienholz.
Aansluitend gaan kinderen met elkaar in gesprek: waar zou het kunstwerk over gaan? Wat zou je
willen weten om beter te begrijpen wat de maker bedoelde?
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Edward Kienholz werd geboren in Fairfield in de staat Washington. Hier woonde hij tot 1953. In dit
jaar verhuisde hij naar Los Angeles waar hij in 1954 zijn eerste houten assemblages maakte, die
werden geëxposeerd in de Now Gallery en de Ferus Gallery waarvan hij mede oprichter was.

In de jaren '60 start hij met zijn tableau series. De eerste titel in deze serie is Roxy's (1962),
gebaseerd op een beroemd bordeel uit 1943. In dit werk combineerde de zogenaamde funk
kunstenaar het dadaïsme en de pop-art. Ook gebruikte hij hierbij B-films om een beeld te geven van
de stedelijke degeneratie. Vanaf 1965 bereidde Kienholz deze kostbare installaties voor op bronzen
plaquettes waarop de titel en een beschrijving van het werk stonden. De opdrachtgever kon dan
beslissen of hij door moest gaan met zijn werk, en zo ja, hem een voorschot geven op de productie
kosten. The State Hospital (1965) is een van de weinige werken die op deze manier tot stand is
gekomen.
Vanaf midden jaren '70 verblijft Kienholz enkele perioden in Berlijn, waar hij vooral werken maakt
die een satire op het nazi bewind waren. In 1981 brengt hij naar buiten dat hij sinds deze periode
samenwerkt met zijn vrouw, Nancy (1943 - ).
Wanneer Kienholz in 1994 overlijdt, is zelfs zijn begrafenis een kunstwerk. Het lichaam wordt
rechtop in een auto geplaatst met naast hem de as van zijn overleden hond. Tijdens de plechtigheid
wordt de auto in het graf gereden waarna het wordt bedekt met aarde.
Kienholz installatie ”The Beanery” (1965) geïnspireerd op het interieur van een Amerikaanse kroeg,
maakt deel uit van de vaste collectie van het Stedelijk museum Amsterdam. In het Museum Ludwig
te Keulen is een installatie van Kienholz "The Portable War Memorial" (1968)) in de vaste collectie.
De, in samenwerking met zijn echtgenote tot stand gekomen installatie "The Hoerengracht"
(1983/88), is geïnspireerd op de Amsterdamse Rosse Buurt. Het werk was in 2009 te zien in het
Amsterdam Museum.

Bron: Wikipedia
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De instructie
In museums staan bij kunstwerken vaak korte teksten met uitleg. In zo’n uitlegbordje lees je meestal
de volgende informatie:
1. De titel van het kunstwerk
2. De naam en de geboorte- en sterfdatum van de kunstenaar
3. Enkele zinnen waarin beschreven wordt wat je ziet.
4. Enkele zinnen waarin iets uitgelegd wordt van het kunstwerk.
Een voorbeeld:

The Beanery
Edward Kienholz 1927-1994
Er klinkt muziek, glasgerinkel en geroezemoes van
stemmen. Binnen hangen wat mensen aan een
bar, een meisje met lang blond haar en een
gestreept truitje aan en een man. Mensen? Ze
hebben wel gewone kleren aan maar op de plaats
van hun gezicht zit een klok. The Beanery is
gemaakt naar een bestaand café in Los Angeles
dat ook The Original Beanery heet (bean betekent
boon en beanery eethuis). We zien een oude telefoon die vervangen moest worden. Verder komen
het naambord, de klapdeurtjes, de luifel, de bekraste tafeltjes en nog veel meer uit de originele
Beanery. Kranten liggen bij de ingang van de kroeg in een krantenautomaat. Binnen zit een
barkeeper de krant te lezen. De bruine kleuren in het café roepen het idee op van ouderdom, van
iets dat in verval is.
Je ziet: een dergelijke tekst helpt je beter naar de afbeelding te kijken.
(meer informatie over the Beanery:
http://www.cultuurwijs.nl/nwc.stedelijkmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000030.html
Bij een goede instructieve tekst moet je denken aan de volgende 5 stappen:
1. Noteer de titel van het kunstwerk
2. Noteer de naam en de geboorte- en sterfdatum van de kunstenaar
3. Schrijf enkele zinnen waarin beschreven wordt wat je ziet.
4. Schrijf enkele zinnen waarin iets uitgelegd wordt van het kunstwerk.
5. Zoek op Internet naar meer informatie over de kunstenaar en het kunstwerk.

De schrijfopdracht
We maken de komende weken onze eigen tentoonstelling. In groepjes van drie leerlingen wordt een
afbeelding gekozen. Op de afbeelding is te zien wie de schilder is en wat de naam van de schilder is.
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Leerlingen moeten zelf actief op zoek naar verdere informatie over het kunstwerk. Bij het schrijven
van de tekst wordt rekening gehouden met de schrijftips.
De volgende selectie van 15 werken passen bij het thema magisch realisme.
1. Salvador Dali: three-sphinxes-of-bikini

2. Carel Willink: De zilveren ruiloft

3. Maurits Esscher: Relativity
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4. Pyke Koch: Avant Guerre

5. Dick Ket Stilleven met eieren

6. Margritte: Clairvoyance

87 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

7. Paul Delvaux La fenetre

8. Patricia van Lubeck: Tilia Ora

9. Uko Post Zelfportret
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10. Georg Schrimpf Op het terras

:

Hulp tijdens het schrijven
In het begin zal vooral geholpen moeten worden bij het zoeken naar achtergrondinformatie over de
schilders en de werken. Wikipedia is een goede ingang.
De begeleiding tijdens het schrijven richt zich op de schrijftips:
-

Zal de lezer jullie informatie interessant vinden?
Helpt het de kijker om beter naar het schilderij te kijken?

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerkracht heeft de kunstwerken in kleur geprint. Twee groepjes van drie leerlingen laten elkaar
de afbeelding zien, Daarna leest men van elkaar welke tekst toegevoegd zal worden.
Vooraf:
-

Waar denken jullie dat dit schilderij over zal gaan?
Heb je vragen bij het schilderij.

Bespreken van de tekst:
-

Staan de belangrijkste gegevens vermeld: titel schilderij, naam en levensgegevens van de
maker?
Is de gegeven informatie behulpzaam bij het kijken naar het schilderij?
De meest informatieve zin is: ….

Verzorgen en publiceren van teksten
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De leerlingen maken hun tekst definitief. De teksten worden in een kader geplaatst in een duidelijk
leesbaar lettertype. De leerkracht hangt de kunstwerken én de bijhorende teksten op. Het geheel
vormt een eigen kunstcollectie in de klas.
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DAGBOEK
Ik als de tv-recensent
Bestemd voor groep: 8
Genre: dagboek

Lesdoel: Kinderen zij in staat in een tv-logboek weer te geven wélke tv-programma’s ze hebben
bekeken en hoe ze deze tv-programma’s waarderen.

Oriëntatie

In Nederland wordt veel naar televisie gekeken. Kijkers
waarderen de televisieprogramma’s vooral door te zappen:
vinden ze het niets, dan zappen ze naar een ander kanaal.
Sommige mensen hebben er een beroep van gemaakt om
televisieprogramma’s te beoordelen ze schrijven daar stukjes
over. Zo’n televisierecensent schrijft op waar hij een avond naar
gekeken heeft, waar hij enthousiast van werd én waar hij zich aan
heeft geërgerd. Soms geeft hij programma’s sterren: een
programma met 1 ster vond hij waardeloos, een programma met
5 sterren was een topprogramma.
In de digitale omgeving wordt gekeken naar een fragment Voice
of Holland (http://www.rtl.nl/xl/#/u/c54ab6dd-4153-a373-15f0-a218a9ee429b) en de
recensie daarop van Jean Pierre Geelen uit de Volkskrant.

Als beroepskijker kun je het eigenlijk niet maken, maar toch is het goed dat ik al een tijd
The Voice of Holland heb gemist. Zodat ik me dit weekend opnieuw en oprecht kan
verbazen over het gemak waarmee bijna drie miljoen kijkers zich laten bedotten.

•
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© anp
'Positief' is nog steeds het toverwoord van The Voice. De grondkleur is warm Vodafone-rood,
het publiek is onder invloed van toverdrank, en gilt twee uur lang zo hysterisch mogelijk. Ook
de jury is gedrild: bij elk liedje is er één shot waarin het ene jurylid een ander aanklampt met
een duim omhoog. Marco Borsato over Bart Brandjes (voor al uw bruiloften en partijen),
afvaller van dit weekend: 'Je bent een veel betere zanger dan ik, dat meen ik serieus'.
De kandidaten worden na hun optreden omarmd door hun 'medestanders' Martijn of
Wendy, die dan met warme Voice iets zeggen als: 'O, Chris, wat was dát ón-ge-lóóf-e-lijk
mooi! Ben jij wel genoeg aan het genieten van alles wat je hier meemaakt?' Chris: 'Ja, ik ben
erg aan het genieten. Maar dat zie je denk ik ook wel'. Uitzinnig applaus.
Misverstand
Het misverstand: dat het nu eindelijk eens zou gaan om muziek. De liedjes duren nooit
langer dan anderhalve minuut - de kijker zou eens verveeld kunnen afhaken. Veel meer gaat
het om de sfeer eromheen. De verrukte juryleden, de drama's in de 'Red Room', het
miniverhaaltje om de artiest heen. En om de duurbetaalde sms'jes uiteraard, de motor
waarop deze carrousel draait.
Juryleden zeggen nog wel eens te hechten aan eigenheid. Merkwaardig, want wat opvalt, is
juist de eenvormigheid. Allen worden begeleid door dezelfde (Edwin Evers)-band, ieder zingt
hetzelfde risicoloze middle of the road-repertoire. Eigenheid lijkt juist niet de bedoeling. De
liedjes zijn steevast covers, de zangers imiteren sterren, inclusief hun eeuwig getergde
uithaaltjes en amechtige ademtochten. TVOH is kortom overgoten met een dikke SkyRadiosaus. Het resultaat: vinexpop - gladgestuct en aangeharkt.
Uiterlijk zou er niet toe doen, vandaar dat de juryleden de artiesten bij hun eerste optreden
niet zien. Alsof er geen voorselectie heeft plaatsgevonden: tot nu toe is het aantal
Quasimodo's opmerkelijk laag.
Een talentenjacht kan niet zonder vreemde eend in de bijt, voor het contrast. Dat is ditmaal
Paul Turner, een opzichtige aansteller die door Marco Borsato 'persoonlijkheid en charisma'
wordt toegeschreven, maar die met de groene knipperlichtjes op zijn schoenen vooral de
Irritatiefactor lijkt te bezitten. Gedoodverfde winnaar is Charly Luske. Logisch: hij heeft
bovengemiddelde podiumervaring, bezit een krachtige, hoge stem, en er hangt al een
vleugje polderglamour om hem heen (de man van actrice Tanja Jess!). Kortom: alle talent
om de sms-bundels van 14-jarige meisjes leeg te zuigen.
Braderieën
Het drama van de winnaar is bekend: de meeste finalisten van talentenjachten staan een
jaar later op braderieën en casino-avondjes te zingen. Tenzij De Mol je uit de mottenballen
haalt en je nog eenmaal het Songfestival in weet te loodsen.
Zaterdag ging de volksverlakkerij over in bedrog. In 'The sing offs', een doorzichtige poging
het succes over twee avonden te spreiden, moesten vier kandidaten afvallen. Wendy en
Martijn vroegen hen naar de nacht na die 'spannende' vrijdagavond. In werkelijkheid was
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het een opname van direct na de vrijdagse tv-uitzending. Knullig: iedereen had dezelfde
kleren aan als 'de vorige avond'. Op Twitter was de uitslag al lang uitgelekt, RTL smeekte de
aanwezige pers het spelletje mee te spelen. De stem van Holland stoot voornamelijk
wanklanken uit.
Het gesprek is gericht op de tekst van van Geelen:
• Vindt Jean Pierre The Voice of Holland een goed programma?
• Uit welke zinnen blijkt vooral zijn mening?

De instructie
Kijken naar televisie kan leuk zijn, maar ook aanleiding zijn voor mensen om zich kwaad te maken.
Ieder heeft zijn eigen kijkvoorkeur. Sommige programma’s die jij mooi vindt, vindt een ander
verschrikkelijk. We gaan de komende week in een soort ‘kijkdagboek’ registreren waar je naar kijkt
en wát jouw mening daarover is.
Kijk maar eens naar het voorbeeld:
Dat dagboek bestaat uit twee delen: Waar
keek ik naar?
Voorbeeld

18.50 uur Tros Ned 1 Spangas
19.30 uur VARA Ned 3 DWDD
20.30 uur Tros Ned 2 Bananasplit
20.50 uur RTL7 VI-voetbal
…..

Mijn mening van mijn televisieavond
Vanavond keek ik televisie, ik begon rond
zeven uur met Spangas: een heerlijk
programma waar ik altijd van kan genieten.
Dat komt omdat…..
Ik vind vooral goed….
De leukste fragmenten waren….
De beste speler is….
Ik geef dit programma …sterren.

Daarna keek ik naar….
enz
In veel kranten wordt een waardering in sterren gegeven: een echte topper krijgt 5 sterren, een
echte misser één ster, of zelfs nul!

De schrijfopdracht
Houd minstens één avond bij waar je naar hebt gekeken: noteer feitelijke gegevens (begin- en
eindtijd, omroep, zender en titel van het programma. Geef daarna je mening over het programma en
waardeer het met sterren. Denk aan de volgende schrijftips:
Feitelijk
Heb je de naam van het programma
genoteerd>
Heb je de begintijd genoteerd?

Mening
Is duidelijk wat je van het programma
vindt?
Heb je elk programma met sterren
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Heb je de omroep genoteerd?
Heb je de zender genoteerd?

beoordeeld?
Heb je bij elke mening argumenten
genoemd, zodat we snappen waarom je die
mening hebt?

Hulp tijdens het schrijven
Leerlingen gaan pas schrijven nadat ze de gelegenheid hebben gehad een avond te registreren.
De hulp richt zich met name op de onderbouwing van de mening:
1. Waar kan ik lezen wat je ervan vond?
2. Leg je ook uit waarom je dat vond?
3. Zijn er nog meer voorbeelden te bedenken die je mening sterker maken?

Bespreken en herschrijven van teksten
Kinderen gaan in tweetallen sparren. Ze volgen de volgende stappen:
• Ze vertellen welke programma’s ze hebben bekeken .
• Daarna leest de schrijver de recensie voor.
• Het maatje trekt vragend een conclusie: ‘Dus je vindt dit programma …….’
• Samen wordt op zoek gegaan naar de onderbouwing. Dat gebeurt door in de tekst de
argumenten per programma te nummeren.
• Samen wordt bepaald of er voldoende argumenten zijn gegeven.
Vooraf wordt dit gedemonstreerd op digibord aan de hand van een voorbeeld.

Verzorgen en publiceren van teksten
De feedback wordt verwerkt. Resultaten worden zichtbaar in de klas opgehangen.
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HISTORISCH VERHAAL
ONTSNAPT
Bestemd voor groep: 8
Genre: historisch verhaal

Lesdoel: kinderen zijn in staat met behulp van informatie uit de canon/ Hugo de Groot in de huid te
kruipen van deze bekende man en te bedenken hoe de ontsnapping uit slot Loevenstein er volgens
hen uit zag. Ze zijn in staat om in hun tekst een structuur aan te brengen: begin-midden en slot. In de
tekst slagen zij erin aandacht te besteden aan de persoonsbeschrijving, de tijdsbeschrijving en de
plaatsbeschrijving.

Oriëntatie
Een gevarieerde en leuke manier om kinderen kennis te laten maken met de
hoofdpersoon van hun stelopdracht is het filmpje van Hugo de Groot te bekijken via:
school tv beeldbank: http//canon-pad-hugodegroot
http://entoen.nu voor de vensters van de historische canon van Nederland. Deze startpagina wordt
bekeken en op de tijdbalk zoeken we Hugo de Groot.
Hugo de Groot kennen de meeste mensen als de man van de boekenkist. Hugo zat
sinds 1619 voor landverraad gevangen in Slot Loevestein. Regelmatig kreeg hij een
grote kist vol boeken. Hij las ze, stuurde ze terug en kreeg weer nieuwe. Op 22 maart
1621 kroop hij zelf in de kist. Zijn bewakers brachten de kist naar Gorinchem, Hugo
kroop eruit en vluchtte.
Via http://entoen.nu selecteren we nu bovenaan : voor leerlingen groep 7 en 8. Op de tijdbalk
zoeken we opnieuw Hugo de Groot en selecteren deze. Dan lezen we samen met de leerlingen de
korte informatie die bij de 5 boekenkisten staat. Daarna maken we de overstap naar de vensterplaat
van Hugo de Groot die te vinden is aan de rechterzijde onderaan. Deze vensterplaat wordt bekeken.
Deze vensterplaat is uitgangspunt van het te schrijven verhaal.

De instructie
Een verhaal is vaak opgebouwd in drie delen: een begindeel, een middendeel en een einddeel waarin
je leest hoe het verhaal afloopt.
In elk deel wordt een aantal zaken beschreven:
• Informatie over de personen
• Informatie over de plaats waar het verhaal zich afspeelt
95 | P a g i n a
SCHRIJVEN KUN JE LEREN: BRONNENBOEK VOOR DE PRAKTIJK

•

Informatie over de tijd: wanneer gebeurt het?

De schrijfopdracht
We gaan een verhaal schrijven over de belevenissen van Hugo de Groot. De vensterplaat is de start
van de stelopdracht. In je verhaal komen alle personen uit de vensterplaat van Hugo de Groot voor.
Gebruik bij het schrijven de volgende tips:

Begin

Midden

Eind

Wie zijn de personen
en wat kun je over ze
zeggen?
Waar speelt het zich
af; wat kun je van die
omgeving zeggen?
Wanneer speelt het
verhaal zich af?

Hulp tijdens het schrijven
Stap 1: Kinderen brainstormen eerst in tweetallen. Ze hanteren daarbij het schema.
Stap 2 Kinderen maken een mindmap met het woord : Hugo de Groot. De personen uit de
vensterplaat worden hierbij gebruikt. Wie/ waar/wanneer.
Tijdens het schrijven geeft de leerkracht ondersteuning door gebruik te maken van de vensterplaat
van Hugo de Groot. Dit kan tijdens de stelles op het digibord maar ook kunnen de leerlingen
individueel de vensterplaat gebruiken om ideeën op te doen voor het verhaal.

Bespreken en herschrijven van teksten
De leerkracht toont een kleine selectie van de teksten van kinderen ( kladversie) op het (digitale)
bord. Kinderen geven feedback op elkaar werk , wat is goed en waarom? Wat zou nog beter kunnen
en hoe passen we de tekst dan aan? Met deze aanwijzingen worden de teksten in tweetallen
besproken en worden dus tips en tops gegeven. Daarna worden de teksten aangepast en
herschreven.

Verzorgen en publiceren van teksten
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De teksten worden gepubliceerd op de website van de school met als link hierbij de site van
entoen.nu met de canon van Nederland. Vooraf wordt dit aangekondigd in de nieuwsbrief van
school.
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POËZIE
HERINNERING
Bestemd voor groep: 8
Genre: poëzie

Lesdoel: de leerlingen gaan een gedicht schrijven over een herinnering die ze kort of lang geleden
hebben gehad en proberen beweging in de tekst te verwerken.

Oriëntatie
De dansende herinnering
herinner mij, herinner mij
ik ben de dansende herinnering
ik dans radeloos je uitgestrekte armen in
waar binnenin je ogen open zijn
en alles ongelogen
kijk maar, kijk, alles is nog steeds aanwezig
in het begin was het begin met dansen bezig
zie mij dan, ik dans
mijn armen, benen zijn weer overal
mijn handen, vingers bovenal
mijn ledematen nooit zo lenig
mijn lichaam is een vrije val
een buiteling, een zindering
een dansende herinnering
herinner mij, herinner mij
als niemand zo bewegen kan
als ik dat kan, zal ik dat dan
maar doen?
Ruben van Gogh
Uit: Aan het eind van het begin, Prometheus, 2001

Lees het gedicht voor. Vraag de kinderen of ze een regel hebben onthouden. Praat met elkaar over
woorden, regels, flarden uit het gedicht. Wat is de kinderen opgevallen?
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Deel kopieën van het gedicht uit en lees het nog een keer voor. Vraag de kinderen waar het gedicht
volgens hen over gaat.
Wat vinden de kinderen een vreemd of een moeilijk stukje? Moet je een gedicht altijd helemaal
snappen?
Zit er in het gedicht een beweging? Wie wil/kan het gedicht hardop lezen op zo’n manier dat je die
beweging hoort?
Welke woorden maken het gedicht beweeglijk? (vetgedrukt).

De instructie
Voordat de leerlingen starten met schrijven is het nuttig dit filmpje te laten zien. Het zijn dansende
mensen in de stationshal van Antwerpen. Dat is een bijzondere plek om te dansen, voor iedereen die
meedeed is het vast een mooie herinnering. Het filmpje is een mooi bruggetje naar een gedicht
schrijven over een plek waar je graag bent.

http://www.youtube.com/watch?v=0UE3CNu_rtY

Om een beweeglijk gedicht te schrijven moet je een beetje fantaseren over beweegwoorden.
Op het bord maken we een eerste inventarisatie:
Verrassende beweegwoorden……

Het gedicht moet gaan over een plek waar je een bijzondere ‘levendige’ (beweeglijke) herinnering
aan hebt (een heuvel tijdens de wandelvierdaagse, een uitkijktoren na beklimming, een gymzaal met
een turnuitvoering….)
Tips bij het schrijven:
1. Kies als titel de bijzondere plaats die je gekozen hebt.
2. Verwerk in je gedicht verrassende beweegwoordjes.

De schrijfopdracht
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Vandaag gaan jullie ook een beweeglijk gedicht schrijven over een plek waar je bijzondere
herinneringen aan hebt. Gebruik de twee schrijftips!
Vraag de kinderen om zo’n plek te kiezen. Van die plek maken ze in vijf minuten tijd een tekening. De
tekening heeft de grootte van een grote luciferdoos/ kwart A4 blad.

Bij de tekening schrijven ze korte regels van steeds hooguit tien woorden.

- Een regel hoe die plek er uitzag.
- Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel.
- Een regel over die plek met een kleur en beweging.
- Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel.
- Een regel over die plek met een beweging.
- Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel.
- Een regel over geluiden of geuren van die plek.
- Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel.
- Een regel over de plek met een lichaamsdeel en beweging.
- Een regel over die plek in de vorm van een vraag.

Vraag of de kinderen om van hun regels een gedicht van acht regels maken.

Hulp tijdens het schrijven
Welke regels ga je gebruiken en welke niet?
Hoe wordt de volgorde?
Zijn er belangrijke regels bij die je moet herhalen?

Bespreken en herschrijven van teksten
In tweetallen wordt elkaars werk besproken, dus tips en tops geven. Dit kan zowel halverwege het
schrijfproces als op het einde wanneer de “eerste” versie klaar is.
Als iedereen klaar is met de schrijfopdracht zou je een coöperatieve werkvorm in kunnen zetten,
om de leerlingen feedback op elkaar te laten geven. bv commentaar op tournee.

Verzorgen en publiceren van teksten
De gedichten worden voorgelezen en zelf opgenomen door de leerlingen met de flipcamera of
mobieltje. Tekeningen worden verzameld op grote vellen met een kleurig passe-partout, op te
hangen in de centrale hal van de school. De filmpjes met beeld/ geluid worden hierbij laten zien via
digibord. Deze minitentoonstelling is open voor ouders en leerlingen van de school op vaste tijden.
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SPROOKJES
The make-over of Roodkapje
Bestemd voor groep: 8
Genre: sprookjes

Lesdoel: De leerlingen leren door gebruik te maken van een interactieve
website te variëren op een sprookje door zelf creatieve keuzes te maken.

Oriëntatie
Als voorbeeldsprookje wordt genomen: Roodkapje.

Er was eens een klein meisje dat altijd een rood kapje op haar hoofd
droeg. Zij had dat van haar oma gekregen. Vandaar dat haar naam ook
'Roodkapje' was. Op een dag vroeg Moeder aan Roodkapje of zij haar
zieke Grootmoeder die in een huisje diep in het bos woonde, een
mandje vol met lekkere dingen wilde brengen. Roodkapje hield erg veel
van haar Grootmoeder en dus wilde ze het natuurlijk meteen gaan
doen. Maar, zo zei Moeder bezorgd, Roodkapje moest op weg naar Grootmoeder wel netjes
op het pad blijven, want stel je voor dat ze zou vallen!
Roodkapje plukt bloemen in het bos
Onderweg besloot Roodkapje om bloemen te plukken voor haar lieve Grootmoeder en
terwijl ze deze aan het plukken was in het grote bos, kwam Roodkapje de Boze Wolf tegen.
De wolf vertelde Roodkapje dat er een eind verderop in het bos nog veel meer mooie
bloemen waren en dat ze daar maar eens moest gaan kijken. Roodkapje deed wat de wolf
zei en ging verder het bos in. De wolf spoedde zich naar het huisje van Grootmoeder en
deed daar net alsof hij Roodkapje was die bij de oma op bezoek kwam.
De wolf peuzelde de arme oma met huid en haar op, trok haar kleren aan en ging in haar
bed liggen.
Toen Roodkapje bij haar grootmoeder aankwam, lag de wolf al in bed in oma's kleding. "Kom
maar binnen, liefje", riep de wolf met een krakerige stem waarvan hij maar hoopte dat het
een beetje klonk als de stem van de oude grootmoeder. "Trek maar aan het touwtje, dan
gaat de deur vanzelf open," Het meisje had niet in de gaten dat het de Boze Wolf was die in
Grootmoeders bed lag. "Maar Grootmoeder," zei Roodkapje, toen ze vlak bij het bed was,
"Grootmoeder,wat heeft u grote armen?" "Dan kan ik je beter vasthouden, m'n kind,"
antwoordde de kwade wolf. "En grootmoeder, wat heeft u grote oren!" Dan kan ik je beter
horen! " zei de wolf. "En grootmoeder, wat heeft u grote ogen!" "Dan kan ik je beter zien,
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lieve kind!" zei de wolf. "En grootmoeder, wat heeft u opeens een grote mond gekregen!"
riep Roodkapje uit. "Ahá, Ohó!" grauwde de grote boze wolf, "Daarmee kan ik jou beter
opeten!" Toen Roodkapje erachter kwam, dat het haar Grootmoeder helemaal niet was,
maar de Grote Boze Wolf, was ze te laat! In enkele seconden at de Wolf ook haar op.
De jager redt Roodkapje
Na deze malse boutjes ging de Wolf een dutje doen, maar hij snurkte zo hard dat een Jager,
die buiten voorbij liep, het hoorde. Hij ging Grootmoeders huisje binnen en zag de Wolf
liggen. Hij vermoedde meteen wat er was gebeurd, want de buik van de wolf was enorm dik!
De Jager sneed de buik van de Wolf open en bevrijdde zo Roodkapje en Grootmoeder.
Samen deden zij een stel grote stenen in de buik van de Wolf, zodat hij niet zou merken, dat
ze eruit waren. Toen de Wolf wakker werd voelde hij zich niet echt lekker en had een
ontzettende dorst. Hij ging naar buiten om water uit de put te drinken, de stenen in zijn buik
rolden naar voren en hij viel met een plons voorover in de diepe put! Niemand heeft ooit
meer last gehad van de Wolf.
Om in de sfeer van de opdracht te komen:
•

www.sprookjesvallei.nl brengt de leerlingen meteen in de sfeer van het sprookje Roodkapje
(of Roodkipje, als je dat wilt). Dit sprookje maken de leerlingen zelf en keer op keer bepalen
ze hoe het sprookje verder gaat. Als start van deze stelopdracht zou ervoor gekozen kunnen
worden om de site www.sprookjesvallei.nl eerst klassikaal te bekijken.

De leestafel wordt ingericht met sprookjesboeken.

De instructie
We ervaren (in groepjes of klassikaal) de stappen van www.sprookjesvallei. Kinderen ervaren op
welke ‘eenvoudige’ manier een bekend sprookje een bijzonder of eigentijds jasje kan krijgen. De
sprookjesvallei laat kinderen steeds kiezen uit een aantal mogelijkheden. Wij kunnen dat vast beter:
we fantaseren erop los, tótdat het sprookje van Roodkapje een echte make-over heeft ondergaan
In de instructie zetten we kinderen in tweetallen aan het werk met de volgende opdracht:
1. Overleg samen: jullie gaan het sprookje van Roodkapje veranderen. Maar hoe ga je het verhaal
veranderen? Kies of je het verhaal spannender of grappiger wilt maken.
2. Als je gekozen hebt of je het spannend of grappig wilt maken: bedenk dan samen eens hoe je dat
zou kunnen doen. Maak het kaartje maar af:

Menu van het grappige…
1. We geven Roodkapje een andere grappiger
naam, namelijk…..
2. We bedenken grappige gebeurtenissen,
bijvoorbeeld…..
3. ….
4. …

Menu van het spannende….
1. We zorgen voor een enge sfeer door….
2. We bedenken spannende namen,
bijvoorbeeld……
3. …..
4…….
5……
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5. ….

Aan het eind van de instructie vat de leerkracht in schrijftips de vijf beste manieren om een sprookje
grappiger of spannender te maken:

Top 5 Grappig

Top 5 Spannend

Als je straks gaat schrijven: houd dan rekening met de schrijftips om je verhaal grappig of
spannend te maken.

De schrijfopdracht
Je bewerkt het sprookje van Roodkapje. Je kiest ervoor om het sprookje spannender of grappiger te
maken. Je mag gebruikmaken van www.desprookjesvallei.

Hulp tijdens het schrijven
De leerkracht gaat op zoek naar ontstane voorbeelden van spannende of grappige passages en legt
een beperkt aantal keren de schrijfactiviteit stil om mooie voorbeelden te laten horen.
Bij ondersteuning staat centraal:
•
•
•

Kun je deze zin nog grappiger of spannender maken?
Wat vind je zelf het spannendste of grappigste stukje?
Je vertelt dat …. Hoe ging dat precies?

Bespreken en herschrijven van teksten
De teksten worden in tweetallen besproken aan de hand van de op het bord ontstane menukaartjes.
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Opdracht: lees elkaar het verhaal voor en zoek dan in het menukaartje samen naar één dingetje dat
heel goed gelukt is. Zoek daarna naar een voorbeeldtip die niet of niet helemaal gelukt is. Kun je één
tip geven aan je schrijfmaatje waarmee de tekst grappiger of spannender wordt?

Verzorgen en publiceren van teksten
De eindproducten worden in de eigen groep gepresenteerd en daarna wordt door de leerlingen een
selectie gemaakt van wat mogelijk geschikt is om voor te lezen in groep 3 of 4.
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POËZIE
GROTE GRIJZE GEBOUWEN
Bestemd voor groep:
Genre:
Lesdoel:
o
o
o

Kinderen leren de term ‘vormgedicht’.
Kinderen leren dat het specifieke kenmerk van een vormgedicht bedoeld is om de tekst te
ondersteunen.
Kinderen schrijven zelf een vormgedicht.

Oriëntatie
Voor de werkelijke schrijfopdracht gegeven wordt, worden de kinderen in de sfeer van poëzie
gebracht. Er zijn gedichtenboekjes meegenomen en er hangt een poëzieposter in de klas.
In een klassengesprek komen de volgende vragen aan de orde:
•
•
•
•
•

Wat is een gedicht?
Wat is het verschil tussen een gedicht en een verhaal?
Waaraan herken je een gedicht?
Waarom schrijven mensen gedichten?
Moet een gedicht rijmen? Hoe herken je een gedicht als het niet rijmt?

In een vormgedicht draait het om de combinatie van woorden en de layout.
Teken/schrijf het volgende gedicht (of vergelijkbaar, het hoeft niet precies dezelfde te zijn) op het
bord, terwijl de kinderen toekijken. Luister naar de reacties, maar reageer er nog niet op.
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Vraag wat de leerlingen er van vinden. Wat zie je? Waarom zijn die woorden op deze manier
geschreven? Waarom staan de woorden zo dicht tegen elkaar aan? Wat kun je zeggen over de vorm
– welke vorm herken je? Als er andere woorden waren gekozen, bv. mooie antieke zwarte tafel, zou
de vorm dan nog kloppen?
Trek voor de leerlingen die het niet zien lijnen om de tekstblokken, zodat er flatgebouwen te zien
zijn.

De instructie
Noem de term vormgedicht en vraag naar het waarom van deze term.
In het gedicht ‘Grote grijze grauwe gebouwen’ is sprake van beginrijm, alliteratie. Alle woorden
beginnen met een g, de eerste drie zelfs met gr. Vraag de kinderen of het gedicht rijmt.
Waarschijnlijk zullen ze zeggen dat het niet rijmt, omdat rijmen voor hen vaak eindrijm is. Wijs op de
allitererende woorden en vraag of kinderen zelf ook voorbeelden kennen van alliteratie. Noem de
term ‘beginrijm’ hierbij.
We bekijken en bespreken het volgende vormgedicht, ‘Een eigen idee’. In dit gedicht is sprake van
eindrijm, maar ook van tussenrijm (er zijn veel woorden met ‘ee’ in het midden gekozen). Stel vragen
als ‘Waarom is voor deze vorm gekozen?’, ‘Welke rijmvorm herken je?’, ‘Waarom is er gekozen voor
verschillende lettertypen?’ (ter ondersteuning van het woord idee, gedachten die door het hoofd
schieten in allerlei verschillende vormen).
Werk er in het onderwijsleergesprek naar toe dat de kinderen inzien dat bij een vormgedicht de
vorm die gekozen is ondersteunend of zelfs vervangend is bij/voor de inhoud van het gedicht.
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Door Pauline van Wierst, 3 VWO, Almere

Laat tot slot van deze gecobineerde oriëntatie/instructie het gedicht
‘Worm’ van Johannes Auer zien, een animatie van het woord ‘wurm’
dat zich door het vormgedicht in de vorm van een appel eet:
http://auer.netzliteratur.net/worm/applepie.htm
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De schrijfopdracht
Na de oriëntatie/instructie van de vorige les herhalen we in een tweede les de specifieke kenmerken
van een vormgedicht.
Hierna krijgen de kinderen de volgende opdracht (of kies ervoor de opdracht in tweetallen te laten
maken):
Maak zelf een vormgedicht voor de gedichtenmuur in de klas of school. Het mooiste gedicht wordt
op de website of in de nieuwsbrief geplaatst.
Werk vanuit het volgende stappenplan:
1. Bedenk een vorm die je goed kunt tekenen, bijv. een voorwerp of een dier.
2. Schrijf woorden op een kladje die met de vorm te maken hebben (associëren). Vraag aan je
buurman of hij nog ideetjes voor je heeft.
3. Teken de vorm schetsend met potlood.
4. Vul de vorm met woorden die met die vorm te maken hebben. Schrijf de woorden in de
vorm of op de contourlijnen van de vorm. Speel met lettergrootte en – dikte en kleuren.
5. Gum de lijntjes uit.
6. Zet een titel boven je gedicht.
Differentiatieopdracht voor kinderen die het zelf bedenken van een onderwerp lastig vinden: geef
een herkenbaar woord waarvan ze zelf een vormgedicht kunnen maken. Voorbeelden:
Slang (slingerende beweging in lay-out brengen), berg (hoogte), strand/zee (golvende bewegingen),
hart (woorden die te maken hebben met iets wat je leuk vindt, kleur rood kiezen).
Differentiatieopdracht voor kinderen die meer aankunnen: werk niet vanuit een bestaande vorm van
voorwerp of dier, maar kies een gevoel, een werkwoord of een spreekwoord om een vormgedicht bij
te maken.

Hulp tijdens het schrijven
De hulp is vooral gericht op het geven van tips t.a.v. de woordkeus en de lay-out. Kun je met behulp
van wijziging in de vorm, de inktkleur of lettergrootte de inhoud van je gedicht nog meer
ondersteunen?

Bespreken en herschrijven van teksten
Kinderen herschrijven hun gedicht, rekening houdend met de tips.

Verzorgen en publiceren van teksten
Alle vormgedichten worden op een in kleur passend ondervel geplakt en opgehangen in de klas of
school. Na gezamenlijke keuze wat het mooiste gedicht is geworden, wordt die in de nieuwsbrief of
op de site van de school geplaatst.
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STRIPVERHALEN
STRAKKE STRIPS
Bestemd voor groep: 8
Genre: poëzie

Lesdoel: Kinderen zijn in staat om een stripverhaal te schrijven met een duidelijk plot. Daarbij
moeten ze laten zien dat ze kennis hebben van de typische tekstkenmerken in stripverhalen.

Oriëntatie
Voor de werkelijke schrijfopdracht gegeven wordt, worden de kinderen in de sfeer van stripverhalen
gebracht. Er zijn stripboeken meegenomen door de kinderen en er hangen afbeeldingen van
bekende stripfiguren in de klas.
In een klassengesprek (of laat de kinderen eerst twee aan twee kenmerken van strips opschrijven)
komen de volgende vragen aan de orde:
•
•
•
•
•

Welke stripverhalen ken je? Welke vind je leuk? Waarom?
Wat is het verschil tussen strips en verhalen in tekstvorm?
Waaraan herken je stripteksten?
Wat is de functie van de tekeningen? (vervangen
van tekst)
Wat vind je leuker – strips of leesboeken, en
waarom?

In een kort stripverhaal draait het om een plot, en dat is
vaak iets grappigs. We bekijken enkele strips via het
digiboard.
We bekijken de verschillende soorten tekstballonnen (ovaal
voor spreken, rechthoekig voor beschrijvend, wolk voor
nadenken/dromen, ster voor actie), de keuze van de
lettertypes en –grootte, de streepjes die een beweging of emotie aangeven, de woorden die een
gevoel of actie weergeven (onomatopee - klanknabootsing).

Onomatopee - klanknabootsing
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De instructie
Nadat het verhaal verteld is, wordt in een volgende les gevraagd of de kinderen de kenmerken van
de korte strip nog kennen:
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Strip bevat een plot wat
meestal pas in het laatste
plaatje duidelijk wordt

Tekstballonnen –
spreken, beschrijven,
denken, actie/emotie

Emotie- en
bewegingstekens

Onomatopee

Plaatjes vervangen tekst

De schrijfopdracht
Na deze korte herhaling krijgen de kinderen de volgende opdracht
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Maak zelf een stripverhaal. Bedenk een plot met een grapje erin. Zorg dat de tekeningen zo zijn dat
je maar weinig tekst nodig hebt. Gebruik tenminste één klanknabootsing.
Differentiatieopdracht voor kinderen die het zelf bedenken van een plot lastig vinden: zet een
bestaand verhaal om in een strip. Denk aan de dierenverhalen van Toon Tellegen of die van Jip en
Janneke.
Differentiatieopdracht voor kinderen die tekenen lastig vinden: maak de figuurtjes van je
vingerafdrukken (stempelkussen).

Schrijf op een kladblaadje eerst welke tekeningen je gaat maken en welke tekst daar bij komt. Teken
je strip dan op een tekenvel. Kleur in met viltstift en omlijn de tekeningen met een zwarte fineliner.
Trek kaders om de tekenvakken.
Belangrijke tip: Schrijf de tekst met potlood, zodat je het na de bespreking nog kunt uitgummen.
Belangrijke tip 2: Schrijf eerst de tekst en trek er dan pas een tekstballon omheen!

Hulp tijdens het schrijven
De hulp is vooral gericht op het zo kort mogelijk houden van de tekst zonder dat deze aan
zeggingskracht verliest. Kun je tekst omzetten in een getekende toevoeging? Kun je met behulp van
letterkeuze of streepjes een actie of emotie laten zien?

Bespreken en herschrijven van teksten
Bespreek met je schoudermaatje wat je hebt geschreven. Verwerk zijn/haar tips in je definitieve
versie.

Verzorgen en publiceren van teksten
Alle strips worden op de kleurenkopieerder uitvergroot tot A3 formaat, en vervolgens om de beurt
een week lang opgehangen in een wissellijst in de hal van de school.
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