Hoe word ik de winnaar
van de Gooise Verhalenwedstrijd?
Wil jij de winaar worden van de volgende Gooise Verhalenwedstrijd?
Dan moet je een goed verhaal schrijven! Maar hoe schrijf je een goed verhaal?
Door te oefenen! Deze lesbrief helpt je daarbij.

Beginnen
Een goed verhaal begint met een idee. Bedenk waarover jij een verhaal wilt schrijven.
Gebruik daarvoor het hi-ha-handig-hulpmiddel op de achterkant.
Heb je het helemaal ingevuld? Bespreek het met je juf of meester of iemand uit je klas.
Hebben zij nog goede ideeën voor je? Verwerk die in het hi-ha-handig-hulpmiddel.

Schrijven
Schrijf je verhaal. Als je het handig vindt,
kun je het hi-ha-handig-hulpmiddel ernaast houden.

Checken
Een goed verhaal is pas klaar als je gecheckt hebt
of je aan alles gedacht hebt. Vink hieronder af wat in orde is.
Het verhaal staat in één tijd. De tegenwoordige tijd (Hans en Grietje lopen door het bos)
of de verleden tijd (Hans en Grietje liepen door het bos).
Ik heb de spelling gecontroleerd.
Mijn zinnen beginnen met een HOOFDLETTER en eindigen met een •
Waar nodig heb ik een , gebruikt.
Het verhaal is boeiend. Er zit humor of spanning in.

Verbeteren
Waar staan nog geen vinkjes? Verbeter je verhaal op die punten.
Wist je dat een echte schrijver zijn verhaal wel drie of vier keer verbetert!
Een goed verhaal schrijven, lukt bijna nooit in een keer.

Lees het voor
Om helemaal zeker te weten dat je verhaal ‘GOED’ is, kun je het voorlezen.
Bijvoorbeeld aan een klasgenoot. Of aan iemand bij je thuis.
Vraag wat je luisteraar van jouw verhaal vindt. Vraag tips om het te verbeteren.

Klaar!
Nu is je verhaal klaar. Lever het in bij je juf of meester, want misschien mag
jij dan straks in meedoen met de finale van de Gooise Verhalenwedstrijd!

Hi-ha-handig-hulpmiddel
Wie zijn de
hoofdpersonen in je
verhaal?
Hoe zien
je hoofdpersonen
eruit? Hoe oud
zijn ze? Wat weet je nog meer
van ze? Teken of schrijf hier alles
wat je over ze bedacht hebt.
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Waar speelt
je verhaal
zich vooral
af? Hoe ziet
het er daar
uit? Welke
geluiden
hoor je? Hoe
ruikt het daar? Teken of schrijf
hier alles wat je erover bedacht
hebt.
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je de lezer meteen in je verhaal trekt? Teken
of schrijf wat je daarvoor bedacht
hebt.
Middenstuk
Hoe gaat het verder? Lijkt het
te mislukken? Kost het moeite?
Gebeurt er iets spannends of
grappigs? Teken of schrijf wat je
bedacht hebt.
Einde / ontknoping
Hoe loopt je verhaal af? Maak het
verhaal ‘rond’: zorg dat waar je
verhaal mee begon nu opgelost,
afgelopen of veranderd is. Teken
of schrijf wat je bedacht hebt.

Nu kun je gaan schrijven. Doe na het schrijven de
check met de checklist op de andere kant. Succes!

