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

Les 1: Een verhaal afmaken 
 

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

verhaal begint zo: 
 

 
De toestand was rampzalig. Steeds meer mensen kregen de ziekte. Steeds voller werden 
de ziekenhuizen. Ook zag je in Sierra Leone en Guinee steeds meer triest kijkende 
mensen op straat. Want er waren weinig inwoners meer die niet een familielid hadden 
verloren. De landen waren in rouw gedompeld. 
Zo was de situatie in het najaar van 2014. Hoe lang kon dit nog duren, vroeg iedereen 
zich af. Wanneer zou er een medicijn tegen ebola zijn? Zou dat ooit wel gebeuren? Of 
zou er een andere oplossing komen? 
 
 
2. Het verhaal gaat verder, maar jij mag kiezen wie de hoofdpersoon is in jouw verhaal. 

Omcirkel hieronder de hoofdpersoon die jij hebt gekozen. 
 

 
1. John 

John was nog druk bezig met allerlei testjes. Het was al laat in zijn Engelse laboratorium, maar 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 verzorgen. Er moet toch wel iets zijn om deze mensen beter te maken? 

 
3. Jim 

Jim schrok zich wild. De dokter had hem net verteld dat hij ebola had.  
 

 

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

* Hoe ziet jouw hoofdpersoon eruit en hoe oud is hij of zij? 
* Waar speelt jouw verhaal zich af? Waar gebeurt alles? 
* Wanneer speelt jouw verhaal zich af? Snel of over een langere tijd? 
* Wat is de oplossing 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 en maak het 
verhaal af.  
Let op: het verhaal moet goed aflopen! 
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week 39 – 23 september 2013 – Opdrachten niveau B,  
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. Wat vonden de klasgenoten van jouw verhaal?  

  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

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

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 


