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week 39 – 23 september 2013 – Opdrachten niveau A,  
les 1 en 2 
 

Les 1: Een verhaal afmaken 
 

 Wat voor tekst schrijf je: een verhaal  
1. Je gaat een verhaal afmaken. Het verhaal gaat over iemand die iets met ebola te 

maken heeft. Het verhaal begint zo: 
 

 
Het was echt verschrikkelijk in Afrika. Steeds meer mensen kregen ebola. De 
ziekenhuizen lagen vol. En veel mensen verloren iemand uit hun familie aan de ziekte. Er 
was veel verdriet. 
Zo was het in het najaar van 2014. Hoe lang kon dit nog duren? Dat vroegen veel 
mensen zich af. Zouden ze ooit een medicijn vinden voor ebola? Of zou er een andere 
oplossing komen? 
 
 
2. Het verhaal gaat verder. Maar jij mag kiezen wie de hoofdpersoon is in jouw verhaal. 

Zet een rondje om de hoofdpersoon die jij hebt gekozen. 
 

 
1. John 

John was medicijnmaker in een ziekenhuis. Het was al laat, maar hij was nog druk aan 
het werk. Hij wilde per se iets afmaken. 

 
2. Greet 

Greet deed haar beschermende pak uit. Wat is het heet in dit pak, dacht ze. Ik wou 
dat ik de zieken beter kon helpen. Wanneer zou ze deze mensen beter kunnen 
maken? 

 
3. Jim 

Jim schrok zich wild. De dokter had hem net verteld dat hij ebola had. Wat moest hij 
nou doen?! 

 
 

 Voor je gaat schrijven: ideeën bespreken 
1. Bedenk ideeën voor je verhaal. Gebruik hierbij deze vragen: 

* Hoe ziet jouw hoofdpersoon eruit? Hoe oud is hij of zij? 
* Waar gebeurt alles? In welk land en op welke plek? 
* Gebeuren de dingen in jouw verhaal nu? Of pas over een tijd? 
* Welke oplossing komt er voor het ebola-probleem? 

2. Bespreek de ideeën met je schrijfmaatje. Kunnen jullie elkaar helpen bij het 
bedenken van het verhaal?  

3. Als je wilt, kun je de ideeën vast kort opschrijven. 
 

 Schrijven: het verhaal afmaken 
Schrijf de zin over jouw hoofdpersoon uit opdracht 2 over op een los blaadje. Maak 
daarna het verhaal af.  
Let op: het verhaal moet goed aflopen! 
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week 39 – 23 september 2013 – Opdrachten niveau A,  
les 1 en 2 
 

Les 2: Een verhaal afmaken 
 

 Ideeën halen uit verhalen van anderen 
1. Iedereen in het groepje leest zijn verhaal voor.  
2. Luister goed naar de verhalen van je klasgenoten. Hebben de verhalen goede ideeën 

die je kunt gebruiken voor jouw eigen verhaal? Schrijf ze op.    
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
 

 Terugkijken: het schrijven bespreken 
1. Denk je dat de ouders jouw verhaal leuk zullen vinden? Waarom wel of niet? 

  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
2. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over het schrijven van een goed verhaal?  

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 


