GROEP 4-8 SCHRIJVEN

Vriendschapsverhalen
schrijven
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MARK KO
BEELD:

Elke schrijver schrijft boeken op zijn eigen, unieke manier.
De spannende en grappige verhalen van Jozua Douglas, auteur van het
kinderboekenweekgeschenk De eilandenruzie, ontstaan in een kistje.
Voor Praxisbulletin zette Jozua Douglas zijn geheime schrijftips op een rij.
Volg het stappenplan met de groep en bedenk samen de mooiste verhalen.
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SCHRIJVEN GROEP 4-8
Een vriendschapsverhaal schrijven
volgens een stappenplan, met schrijftips
van Jozua Douglas.
Op praxisbulletin.nl:
• schrijftips van Jozua Douglas
• gekke weetjes
• boekentips en links

Stappenplan
Het boek De eilandenruzie belandde, zoals alle verhalen van
Jozua Douglas, niet meteen op papier, maar op losse kaarten.
Op deze kaarten schrijft hij de scènes van hoofdstukken en
doet ze vervolgens in een kistje. Als het kistje gevuld is met
de kaarten, verspreidt hij ze over de vloer. Dan begint het
grote husselen. Welk hoofdstuk past waar? En ontbreekt er
nog iets? Of kan er een kaart weg?
Zo’n verhalenkistje brengt structuur aan in een verhaal. En
dat kan natuurlijk ook prima in de klas. Het stappenplan
is in vereenvoudigde vorm heel goed in de onderbouw toe
te passen. Je kunt er dan voor kiezen om de kinderen het
verhaal te laten tekenen op de kaarten. Hier kun je ook de
verhalenhoed (zie kader op pagina 10) bij gebruiken met
getekende kaartjes.
Je vindt de schrijftips van Jozua Douglas op pagina 9 en
je kunt ze downloaden op praxisbulletin.nl. Bespreek de
tips tijdens het stappenplan voor het schrijven van een
vriendschapsverhaal. Je kunt ze natuurlijk ook bij andere
stelopdrachten gebruiken.

STAP 1 Verhalenkistje
Het verhaal begint met het maken van het kistje.
De standaard theeverpakkingen lenen zich hier prima voor.
De kinderen beplakken het doosje met gekleurd papier en
schrijven hun naam erop met grote letters.

NODIG

• één leeg theedoosje
per
• stevig wit A4-papier kind
, op
maat gesneden (ongev
eer
7 bij 12 cm)
• gekleurd knutselpa
pier
Maak ten minste tien kaartjes per kind waarop ze in de
• lijm
volgende stappen in steekwoorden hun verhaal vormgeven.
• scharen
Laat de kinderen de kaartjes in hun kistje stoppen.
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STAP 2 Onmogelijke vriendschap

STAP 4 Hoofdstukken

Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap.
Dit is ook de insteek van het verhaal dat de kinderen gaan
schrijven. Je kunt de kinderen op weg helpen met een
voorzichtige start van het verhaal waarin ze zelf de hoofdrol
spelen.

NODIG
De kinderen hebben nu het wie, wat en
• de verhalenkistjes
waar bedacht. Op de kaarten uit het
met de kaarten
verhalenkistje schrijven ze de ideeën
• gekleurde pennen
voor de hoofdstukken. Elk idee
omschrijven ze met steekwoorden en
werken ze uit in een andere kleur.
Zorg ervoor dat de kinderen minstens tien
kaartjes beschrijven met: titel, begin, midden
(zeven kaartjes) en einde. Omdat het losse
kaarten zijn, hoeven ze niet alles chronologisch
op te schrijven.

Lees de volgende situatie voor:

Het verhaal speelt zich af op en rond
jouw school. Je komt op een ochtend de
klas binnen. Alles lijkt heel normaal.
Totdat een nieuwe leerling de klas in
komt. Dit zal alles veranderen.

Vertel dat de kinderen deze informatie als uitgangspunt
nemen. Ze baseren het verhaal op zichzelf als hoofdrolspeler
en een vriendschap die onmogelijk lijkt. De voorgelezen
tekst hoeft niet het precieze begin van het verhaal te zijn.

STAP 3 Gekke weetjes
Wie de boeken van Jozua Douglas heeft gelezen – en dat
zijn ongetwijfeld veel kinderen in de klas, weet al dat de
schrijver van bizarre weetjes houdt. Zoals het verhaal over
Mike, de kip zonder kop. Ooit las Jozua een bericht over
deze kip, die een circusattractie werd en jarenlang leefde
zonder hoofd. Hij gaf Mike een eervol plekje in zijn boek
De Vreselijke Tweeling.

De eilandenruzie draagt Jozua op aan ‘alle (te) kleine hondjes
in de wereld met hoofdpijn’. Sommige kleine hondjes
zijn zo doorgefokt dat hun schedel te klein is voor hun
hersenen, waardoor ze altijd hoofdpijn hebben. Er komt
zo'n hondje voor in het boek, een Pekinees. Heb je zo’n dier
zichzelf weleens zien krabben? Dat is dan waarschijnlijk
niet vanwege jeuk, maar vanwege hoofdpijn.Vertel het
verhaal over Mike, de kip zonder kop en de hondjes met de
kleine hoofdjes. Lees daarna nog enkele gekke weetjes voor.
Bespreek met de kinderen hoe zo’n opmerkelijk gegeven
een plek kan krijgen in hun eigen verhaal. Bijvoorbeeld het
bericht over de twaalfjarige jongen die met de creditcard
van zijn ouders naar Bali reisde. Misschien hebben de
kinderen zelf ook weetjes paraat. Je kunt ze verzamelen op
een centrale plek in de klas.
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Een boek zonder
probleem is
een saai boek

SCHRIJVEN GROEP 4-8

n
SCHRIJFTIPs vLaAS
JoZua DOUG

1

Er was eens

Je begint het verhaal altijd met een
beschrijving van het gewone leven
van de hoofdpersoon.
Het was een dag als alle anderen.
Jozua pakte zijn broodtrommel in, stapte
op de fiets en reed naar school.
Maar… er moet iets anders dan anders
zijn, een begin dat oproept tot avontuur.

2

Het probleem!

Een boek zonder probleem is
een saai boek. Dat is een feit.
Als alles in het leven van de
hoofdperspersoon goed gaat, zit
er geen spanning in het verhaal. Bedenk
een probleem dat niet te groot is (einde
van de wereld) en niet te klein (punaise
in je teen). De lezer wil nu weten hoe de
hoofdpersoon dit op gaat lossen!

Jozua fietste het schoolplein op en zette zijn fiets in de
rekken. Hij rende naar de voordeur, trok aan de zware,
koperen klink en hield zijn adem in. Zijn gezicht verstrakte.
Daar stond zijn grootste vijand.

3

Details

Je kunt details gebruiken.
Wat ruik je op die plek? Wat
voel je? Wat proef je? Details
zorgen ervoor dat een verhaal
‘echt’ aanvoelt. Ik gebruik weleens
YouTube-filmpjes, dan luister ik naar
geluiden in het bos. Of ik zoek een
plaatje van een bepaald hondje op
zodat ik het goed kan beschrijven.

6

Humor

Een verhaal kan niet zonder humor.
Dat kan door een gek weetje te
gebruiken, daar zit ook humor in.
Zoals de oma die harder
snurkt dan een straaljager. Ik houd van
overdrijven, van dingen groter maken dan
ze zijn. Denk ook aan grappen en situaties
waar je zelf hard om hebt gelachen.

4

Emoties

Beschrijf emoties. Hoe voelt
de hoofdpersoon zich?
Hoort ie zijn hartslag, zijn
ademhaling, heeft ie zweetdruppels
op z’n hoofd? Emoties maken een
hoofdpersoon geloofwaardig.

7

Einde

Eind goed, al goed.
Dat zeggen ze weleens.
En zo hoort het ook.
Jouw verhaal eindigt met
de oplossing van het probleem.
Of het probleem is niet opgelost,
maar de hoofdpersoon heeft er wel
van geleerd. Dat kan natuurlijk ook.

5

Vertragen

8

Eindeloos lezen en schrijven

Kom niet te snel met de
oplossing van het probleem.
Als je je verhaal spannend wilt
maken, breng dan vertraging
aan. Laat alles langzaam gebeuren, dan
blijft het lekker lang spannend! De details
en emoties helpen bij het vertragen.

Is je verhaal af? En leun je tevreden
achterover? Een schrijver schrijft
altijd door! Hoe je een goede
schrijver wordt? Door ongelooflijk
veel te lezen en te schrijven. Dat is de
laatste, maar misschien wel de belangrijkste
tip. Zo leer je nog beter hoe boeken in
elkaar zitten. Succes!
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Filmpjes van Jozua Douglas

STAP 5 Naar de uitgever

Voor schooltv.nl maakte Jozua
Douglas verschillende filmpjes waarin
je kunt rondkijken in zijn werkkamer.
Als je op een voorwerp klikt, kun je
een video met achtergrondinformatie
of schrijftips bekijken. Bekijk samen
deze interactieve schoolplaat voordat
de kinderen starten met schrijven.
De link naar deze plaat staat op
praxisbulletin.nl.

Verdeel de groep in tweetallen en laat
de kinderen de verhalenkistjes uitwisselen.
Vertel dat ze de uitgever spelen van het
boek van de ander. De schrijver legt eerst kort aan de uitgever
uit waar het verhaal over gaat. De uitgever beantwoordt de
volgende vragen:
•
Zit er een probleem in het verhaal?
•
Klopt de volgorde van de hoofdstukken? Kan dit ook
anders en hoe?
•
Is er een titel, begin, midden en einde?
De schrijver kiest zelf of hij met de tips van de uitgever aan
de slag gaat.

STAP 6 Schrijven
Verhalenhoed
In de onder- en middenbouw
kan het werken met een
‘verhalenhoed’ meer houvast bieden.
Bedenk met elkaar allerlei mogelijke
hoofdpersonen. Die hoofdpersoon
is de nieuwe leerling. Bedenk
vervolgens mogelijke problemen die
deze persoon kan hebben. Verzin
tot slot de locaties in de school
waar het verhaal zich af kan spelen.
De kinderen trekken om de beurt
een kaartje met wie, wat, waar (drie
verschillende kleuren) uit de hoed.
Heel gaaf als jouw idee door een
ander wordt gebruikt in een verhaal!
Op praxisbulletin.nl vind je een link
naar een uitgewerkte versie van dit
lesidee.
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Neem de schrijftips van Jozua Douglas
(nog een keer) door met de groep. Hang
ze eventueel op in de klas. De tips geven
steun tijdens het schrijven.

IG

HAND

NODIG

• de verhalenkistjes
met de kaarten

VOORBEREIDING

• print het overzicht
van gekke weetjes
op praxisbulletin.nl.

Zorg ervoor dat in de klas een synoniemenboek,
puzzelwoordenboek en namenwoordenboek aanwezig
zijn. Deze boeken stimuleren creatief taalgebruik en
soms is het knap lastig om een naam voor je personage
te verzinnen.

Oefenen met de zintuigen
Een van de schrijftips gaat over het gebruiken van al je
zintuigen. Hoe je dat doet, kun je met de klas oefenen.
Ga met de kinderen naar buiten, het schoolplein op.
Geef ze van tevoren de opdracht dat ze niet met elkaar
mogen praten, rustig moeten lopen en de omgeving in zich
op moeten nemen door te luisteren, te kijken, te voelen,
te horen en te ruiken.
Maak daarna een woordweb op het bord en verdeel alle
ervaringen over de verschillende zintuigen. Als je het
schoolplein beschrijft in het verhaal, wat kun je dan van al
deze observaties gebruiken? De kinderen leren dat ze een
locatie in een boek kunnen ‘aankleden’ met de zintuigen.

SCHRIJVEN GROEP 4-8

STAP 7 Puntjes op de i

w

Het verhaal moet nog naar de redacteur. Die leest het
verhaal en controleert de spelling en leestekens. Wijs
drie of vier kinderen aan als redacteur. Na correctie
kunnen de kinderen het verhaal in het net uitwerken.
Dit kan in een verhalenschrift of op een los vel papier,
zodat je de verhalen later kunt binden.

STAP 8 Illustreren

NODIG

• boeken en afbeelding
Bij een verhaal horen illustraties.
en me
illustraties van Elly He t
Elly Hees is de vaste illustratrice van
es of
voorbeelden op het dig
de Costa Banana-boeken. Laat enkele
ibord
illustraties van haar zien en vraag
de kinderen te benoemen wat ze zien en welk gevoel
de tekeningen oproepen. De kinderen illustreren hierna
hun eigen verhaal op de Elly Hees-manier. Zij schetst en
brengt zoveel mogelijk beweging aan in haar tekening:
•
Maak met potlood een schets die bij een scène past.
Dit hoeft niet netjes!
•
Zorg dat het lijkt alsof er beweging in de tekeningen
zit.
•
Kleur de tekening in met kleurpotlood of waterverf.
•
Zet de lijnen aan met zwarte fineliner.

STAP 9 Grote finale
Na al die moeite, het zwoegen, schrijven en schrappen,
moet er een beloning in zicht komen. De verhalen
komen pas werkelijk tot hun recht in een echt, tastbaar
boek. Dit kan op simpele wijze met een snelhechter. Met
de gratis ‘Book Creator’-app kun je een digitaal boek
maken dat je kunt delen.
Het mooist is natuurlijk een chic exemplaar met een
harde kaft, inhoudsopgave en flaptekst. Mocht er budget
voor zijn, bestel dan een fotoboek via een webwinkel.
In plaats van foto’s zet je hier de tekst van de verhalen
in en de bijbehorende illustraties. Net echt, deze
gedrukte verhalenbundel van de klas!

Deel online
Hebben de kinderen in de klas
verhalenkistjes gemaakt? Deel een foto
van de kistjes op Facebook. Gebruik
de hashtag #verhalenkist.

WIN!

Boekenpakket
Geïnteresseerd in andere boeken van
Jozua Douglas? Praxisbulletin verloot
boekenpakketten. Stuur een mail naar
info@praxisbulletin.nl en wie weet kun
jij je klas blij maken met een pakket!

Kinderboekenweekgeschenk:
De eilandenruzie
De presidenten van Costa Banana en
Costa Kanaria hebben al jarenlang
ruzie over een paar onbewoonde
eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil
dat ze vrede sluiten en nodigt ze uit op
een klein, paradijselijk eilandje. Rosa
en Fico, de kinderen van Fernando,
mogen mee en ontmoeten Angelino,
de zoon van hun vaders grootste
vijand. Angelino blijkt heel aardig
en al gauw sluiten ze vriendschap,
maar is deze nieuwe vriend echt zo
betrouwbaar als hij lijkt?
Het kinderboekenweekgeschenk
van Jozua Douglas krijg je
tijdens de Kinderboekenweek
cadeau van de boekhandel bij
besteding van ten minste 10 euro
aan kinderboeken. Kijk voor
aanvullend lesmateriaal bij het
boek op kinderboekenweek.nl.
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Praxisbulletin biedt praktische lesideeën, inspiratie en
achtergrondinformatie over onderwijsontwikkelingen.
Het vakblad verschijnt tien keer per jaar.

Neem direct een abonnement!
Ontvang Praxisbulletin een heel schooljaar voor slechts € 86,90*.
Ga naar praxisbulletin.nl/abonnement of bel 088-600 4000.

* Prijs 2019, inclusief 9% btw
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