
         
 

 
 

Amsterdam, september 2017 
 
Beste leerkracht, 
 
Volgende week is het Kinderboekenweek. Met deze leskaart van Kidsweek in de Klas en  
De Schoolschrijver kunt u met uw leerlingen aan de slag met het zelf schrijven van een (griezel)-
verhaal.  En omdat het verzinnen van een verhaal soms best lastig kan zijn, geeft Janneke Schotveld 
(schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk) op www.kidsweek.nl/deschoolschrijver tips over 
hoe te beginnen met een verhaal en hoe het toeval hierbij kan helpen. Hier kunt u ook de bestanden 
van de te gebruiken dobbelstenen vinden. 
 
Veel lees- en schrijfplezier! 
 
Kidsweek in de Klas & De Schoolschrijver 
 
Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO foundation. 

 
 
  

                 

                                                                         
Wat leer ik hiervan?  
  Je leert alles over het schrijven van griezelverhalen. 
 

Wat heb ik nodig?  
 Kidsweek week 39     opdrachtkaart     pen     oefenblaadje       
 

Wat moet ik doen?  
Lees het interview met Janneke Schotveld, ‘Kater vermist!’ op pagina 16 en 17 van Kidsweek en beantwoord de 
vragen hieronder.  
 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Opdrachtkaart 
Het schrijven van een griezelverhaal! 

 

 

Kattensoep   

Werk samen met een klasgenootje en praat samen over de opdrachten. Jullie hoeven 

de antwoorden niet op te schrijven. 

 

a Heb jij weleens een boek van Janneke Schotveld gelezen? Zo ja, welke?  

Wat vond jij van dit boek?  

 

b Zou jij het boek Kattensoep willen lezen? Waarom wel of waarom niet?  

 

c Bekijk de afbeelding hiernaast. Als jij een verhaal bij deze afbeelding zou 

mogen schrijven, wat zou er dan in jouw verhaal gebeuren?  

 

d Welke vraag zou jij aan Janneke Schotveld willen stellen? 

 

Opdracht 1 

http://www.kidsweek.nl/deschoolschrijver


 

 

Schrijven maar! 
 

Alle tips gelezen? Je bent klaar om je eigen griezelverhaal te schrijven! Kies zelf of je jouw verhaal aan de hand van  

de dobbelstenen wilt schrijven (gooi gerust een keer opnieuw) of dat je het helemaal zelf wilt bedenken. Let op! Jouw  

verhaal mag bestaan uit maximaal 500 woorden. Veel succes! 

 

Klaar? Vraag jouw juf of meester om jouw verhaal te mailen naar scholen@yandc.nl. Opsturen kan ook: Kidsweek in de Klas, ovv. 

Schrijfwedstrijd, Meeuwenlaan 100, 1021 JL Amsterdam. Vergeet niet de naam van de school en de schrijver te vermelden en de 

contactgegevens van de leerkracht voor als we de winnaar bekend willen maken. De verhalen kunnen tot 30 november a.s. 

ingestuurd worden. 

 

De winnaar krijgt een gepersonaliseerde Kidsweek met zijn of haar 

verhaal op de cover voor de hele klas en een boekenpakket voor de school. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Griezelen  

a De Kinderboekenweek gaat dit jaar over griezelen. Waar denk jij aan bij een griezelverhaal? Wat kun je gebruiken  

in jouw verhaal dat jouw verhaal spannend maakt? Maak een woordveld. 

 

b Bekijk samen het filmpje van Janneke Schotveld op www.kidsweek.nl/deschoolschrijver. Knip, vouw en plak de drie 

dobbelstenen die je van je juf of meester hebt gekregen.  

 

c Werk in tweetallen. Gooi om de beurt met de drie dobbelstenen en bedenk samen een griezelverhaal bij de 

dobbelstenen. Gooi allebei minimaal twee keer met de dobbelstenen. Je bedenkt dus samen vier korte verhalen. Tip! 

Gebruik je woordveld bij opdracht 2a. 

 

 

Opdracht 2 

 

Maak gebruik 

van tips! 

  

Lees de tips  

hiernaast. Welke  

tip vind jij het best?  

Praat erover met een  

klasgenootje. 

 

Opdracht 3 
Tips! 

  

o Schrijf details op!  

Je kunt bijvoorbeeld schrijven ‘De deur ging open’ maar veel spannender is ‘De krakende deur 

ging langzaam open.’ 

 

o Beschrijf wat de personen in jouw verhaal zien, horen, voelen, ruiken en misschien proeven. 

Maak het echt!  

 

o Meestal zijn het niet woorden zoals bloed en BOEM die de lezer laten griezelen, maar het gevoel 

dat de lezer krijgt door het lezen van het verhaal.  

Bijvoorbeeld: Dominique zag donkerrode voetstappen op de gang. Ze liepen in een spoor van 

de deur naar de trap. Zou ze naar boven gaan? 

 

o Hoe minder de lezer weet, hoe spannender het verhaal vaak wordt. Verklap bijvoorbeeld niet 

direct dat er iemand achter de deur staat, maar laat de lezer zich afvragen of er misschien 

iemand achter de deur staat.  

 

o Bedenk wat jouw hoofdpersoon bijzonder maakt. Dit kan over zijn of haar uiterlijk (hoe ziet jouw 

hoofdpersoon eruit) en innerlijk (hoe gedraagt jouw hoofdpersoon zich) gaan. 

 

o Gebruik je fantasie! Het is jouw verhaal, dus alles kan en alles mag! 

 

Opdracht 4 

mailto:scholen@yandc.nl
http://www.kidsweek.nl/deschoolschrijver

