week 13 – 24 maart 2014 - Schrijfopdrachten
niveau B, les 1

Les 1: Een verhaal schrijven
Nieuwsbegripfilmpje kijken
Bekijk het filmpje en denk na over deze vragen:
1. Welke goede en slechte dingen kun je doen met nucleair materiaal?
2. Wat willen de wereldleiders voorkomen?
3. Waarom zou een terrorist nucleair materiaal willen hebben?

Nucleair materiaal uit ziekenhuis verdwenen
In het Noorderziekenhuis in de stad Nieuwermoeren wordt een grote hoeveelheid
nucleair materiaal vermist. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Groot
alarm!
Het ziekenhuis heeft
een grote
röntgenafdeling. De
artsen gebruiken
nucleair materiaal om
röntgenfoto’s te
maken. Sinds gisteren
blijkt er een grote
hoeveelheid nucleair
materiaal te missen.

De artsen hebben geen
verdachte dingen
gezien. Niemand weet
dus wat er is gebeurd.
Nucleair materiaal kan
levensgevaarlijk zijn als
het in verkeerde
handen komt. De
directeur van het
ziekenhuis maakt zich
grote zorgen!

Voorbereiden: je verhaal verzinnen
Je gaat een verhaal schrijven. Maar voor je het verhaal gaat schrijven, moet je het
verhaal natuurlijk eerst bedenken.
Lees de uitleg en beantwoord dan de vragen in het verhaalschema op de volgende
bladzijde. Let op: schrijf het in losse woorden of korte zinnen op!

Als je een verhaal schrijft is het belangrijk eerst deze vier vragen voor jezelf te
beantwoorden:
1. Wie is jouw hoofdpersoon? Dit is de belangrijkste persoon in jouw verhaal.
2. Wat wil jouw hoofdpersoon bereiken? Wil hij iets goeds of iets slechts?
3. Wie of wat zit jouw hoofdpersoon in de weg? Wat gebeurt er waardoor
jouw hoofdpersoon niet zomaar zijn doel bereikt?
4. Hoe loopt jouw verhaal af? Hoe eindigt het verhaal en wat gebeurt er met
de hoofdpersoon?
Als je deze vragen hebt beantwoord, weet je ongeveer wat er in je verhaal gaat
gebeuren en met wie. Dan kun je beginnen met het schrijven van je eerste
versie.
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1. Wie is jouw hoofdpersoon?

2. Wat wil jouw hoofdpersoon bereiken?

3. Wie of wat zit jouw hoofdpersoon in de weg?

4. Hoe loopt jouw verhaal af?

pagina 2 van pagina
5
2 van 5

week 13 – 24 maart 2014 - Schrijfopdrachten
niveau B, les 1

Schrijven: je eerste versie
Je hebt in opdracht 2 bedacht wat er gaat gebeuren in je verhaal en met wie. Nu ga je je
verhaal opschrijven. Doe dit op een apart blaadje.
Let op: begin je verhaal goed en duidelijk, zodat de lezer meteen weet waar het verhaal
over gaat. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het beschrijven van je hoofdpersoon. Maar
je kunt ook eerst beschrijven wat er aan de hand is of waar je verhaal zich afspeelt.

Controleren: je eerste versie bekijken
Lees de eerste versie van je verhaal goed door en beantwoord de vragen in de checklist
hieronder. Probeer je in te leven in de lezer die straks jouw tekst gaat lezen.

Checklist
Vraag

Ja

Nee

Wat moet er nog aan het verhaal
gebeuren?

Komt de lezer genoeg te weten
over de hoofdpersoon?

Is voor de lezer duidelijk wat de
hoofdpersoon wil bereiken?

Is voor de lezer duidelijk wie of
wat jouw hoofdpersoon in de
weg zit?
Is voor de lezer duidelijk hoe
het verhaal afloopt?

Is het verhaal leuk om te lezen?

Als je op de computer gewerkt hebt: Sla je stukje op en print het voor les 2.
In les 2 ga je verder met je verhaal.
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Les 2: Een verhaal schrijven
Reageren: de eerste versie van je schrijfmaatje lezen
Je schrijfmaatje leest zijn of haar verhaal aan je voor. Luister goed en vul daarna de
checklist in. Je schrijfmaatje doet dit daarna ook voor jou.

Checklist
Vraag

Ja

Nee

Wat moet er nog aan het verhaal
gebeuren?

Kom je genoeg te weten over de
hoofdpersoon?

Is duidelijk wat de hoofdpersoon
wil bereiken?

Is duidelijk wie of wat de
hoofdpersoon in de weg zit?

Is duidelijk hoe het verhaal
afloopt?

Is het verhaal leuk om te lezen?

Herschrijven: je definitieve verhaal schrijven
•

Maak je definitieve verhaal. Gebruik hierbij de checklist van jezelf en die van je
schrijfmaatje om te zien wat je nog zou kunnen veranderen om je verhaal nog beter
te maken. Je kunt er ook plaatjes bij zetten.

•

Straks ga je je verhaal voorlezen!
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Terugkijken: het schrijven bespreken
Denk na en schrijf op.
1. Het verhaalschema was wel/niet handig bij het schrijven omdat: _______________
____________________________________________________________________
2. Dit vond ik lastig bij het schrijven: ________________________________________
____________________________________________________________________
3. Dit vond ik leuk bij het schrijven: _________________________________________
____________________________________________________________________
4. Dit is het belangrijkste dat ik heb geleerd: __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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