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week 40 – 30 september 2013 - Schrijfopdrachten 
niveau B, les 2 
 

 
Les 1: Een verhaal schrijven 
 

  Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken  
Let op over welke verhalen de kinderen en schrijvers praten. 
1. Van wat voor soort boeken of verhalen hou jij?  

 
____________________________________________________________________ 
 

2. Wat vind je er zo leuk aan? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

  Kijken naar de taak: naar twee fragmenten luisteren 
 
 

 Wat ga je schrijven en hoe pak je het aan 
Je gaat een verhaal of een fragment schrijven. Eerst kies je of je een spannend of een 
grappig verhaal gaat schrijven. 
1. Wat voor verhaal ga je schrijven? 

 
___________________________________________________________________ 

2. Je juf of meester laat zien hoe je een spannend of grappig verhaal tot leven laat 
komen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kunt de woorden VOS of VOL gebruiken bij het schrijven van een verhaal. 
VOS is voor een spannend verhaal en VOL is voor een grappig verhaal. 
 
Verzin je verhaal (en schrijf losse ideeën op) 

Orden je verhaal (schrijf op wat er gebeurt en in welke volgorde) 

Spannend maken (schrijf je verhaal en maak het spannend) 
 
Verzin je verhaal (en schrijf losse ideeën op) 

Orden je verhaal (schrijf op wat er gebeurt en in welke volgorde) 

Lollig maken (schrijf je verhaal en maak het lollig/grappig) 
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week 40 – 30 september 2013 - Schrijfopdrachten 
niveau B, les 2 
 

 V: Verzinnen  
Schrijf ideeën op voor je verhaal. Je kunt hier een woordenweb bij gebruiken, maar je 
kunt ook gewoon losse woorden of zinnen opschrijven. Doe dit op een apart blaadje.  
TIP: Overleg met je schrijfmaatje. 
 

 O: Ordenen 
Bedenk wat er precies gaat gebeuren in je verhaal en in welke volgorde. Schrijf het 
hieronder kort op. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 S of L: Spannend of grappig maken en je verhaal schrijven 
Bij opdracht 5 heb je bedacht wat er gaat gebeuren in je verhaal. Nu moet je het ook 
echt als een verhaal opschrijven. Gebruik daarbij woorden of zinnen die het verhaal 
grappig of spannend maken. Schrijf je verhaal weer op een apart blaadje. 
TIP: Kijk nog eens naar het bord voor de tips voor spannende of grappige verhalen. 
 

 Controleren: je eerste versie bekijken 
Ben je tevreden over je verhaal? Je kunt nu nog dingen veranderen! Vul de checklist in. 
 
Checklist 
Vraag ja nee Nog veranderen? 
Is duidelijk over wie je verhaal 
gaat? 

   

Is duidelijk wat er in je verhaal 
gebeurt? 

   

Staan er genoeg grappige of 
spannende dingen in je verhaal? 

   

Heeft je verhaal een titel?    
Heb je alles goed geschreven?    
 
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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week 40 – 30 september 2013 - Schrijfopdrachten 
niveau B, les 2 
 

Les 2: Een verhaal schrijven 
 

 Reageren: verhalen van klasgenoten lezen 
Je werkt in groepjes van vier en leest drie verhalen van klasgenoten.  

• Zet een + voor de woorden of zinnen die je heel goed vindt (omdat ze grappig of 
spannend zijn bijvoorbeeld).  

• Zet een  voor de zinnen of stukjes tekst waar je een tip bij hebt. Vertel de tip 
pas als aan het einde, als iedereen elkaars verhaal heeft gelezen. 

 

 Ideeën en tips verzamelen 
 

 Herschrijven: je definitieve verhaal schrijven 
Maak je verhaal nu helemaal af. Gebruik hierbij de tips die je hebt gekregen van je 
klasgenoten. 


