Voor de leerkracht
Hoe word ik winnaar van de
Gooise Verhalenwedstrijd?
De Gooise Verhalenwedstrijd, begonnen als Rotary Comenius en Gooise
Opstelkampioenschappen, heeft een lange traditie. Al meer dan 10 jaar
organiseert Rotaryclub Naarden-Bussum deze verhalenwedstrijd
voor het basisonderwijs. Daar zijn we trots op!
Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op de wedstrijd in de klas, bieden we u
de lesbrief ‘Hoe word ik winnaar van de Gooise Verhalenwedstrijd?’ aan.
Deze lesbrief is gericht aan uw kinderen en kan helemaal zelfstandig gemaakt worden.
De verhalen die de kinderen schrijven met behulp van deze lesbrief, kunt u gebruiken om
de klassenkampioen te selecteren. Deze klassenkampioen vertegenwoordigt de klas tijdens
de finale van de Gooise Verhalenwedstrijd.
We hopen op prachtige verhalen en spannende momenten tijdens de finale en de prijsuitreiking!
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Tips om in de klas
met verhalenschrijven
aan de slag te gaan.
•
•
•
•
•
•

Verdeel de klas in groepjes van vier kinderen
Elk groepje verzint een kort toneelstukje.
De groepjes spelen dit stuk voor hun klasgenoten.
De kinderen kiezen vervolgens het toneelstuk dat ze het leukst vonden en schrijven hierover een verhaal.
Ze mogen het anders laten verlopen dan het toneelstuk.
Het toneelstuk is de inspiratie tot het schrijven van het verhaal.

In de honderden opstellen die de jury beoordeelde in de afgelopen jaren, zag zij regelmatig dezelfde
spelfouten. De dubbele medeklinker in woorden als ‘koppen’ blijft voor veel kinderen lastig.
Ook het woord ‘zei’ van het werkwoord zeggen wordt vaak geschreven als ‘zij’.
Om schrijvers bewust te maken van deze fouten kunt u het volgende doen:
geef instructie over het werkwoord zeggen en de dubbele medeklinker.
Laat steekwoorden hiervan op het bord staan. Verdeel de geschreven verhalen
willekeurig door de klas. Laat de kinderen elkaars verhaal (met potlood!) nakijken,
met de nadruk op vervoegingen van het werkwoord zeggen en dubbele medeklinker fouten.
Ook interpunctie en zinsbouw vragen aandacht.
Doe dit in de vorm van een spel.
Schrijf het volgende op losse blaadjes:
3 x hoofdletter – punt – komma – vraagteken - uitroepteken
ik – wil – de – wedstrijd – winnen – dus – ik – doe – heel – goed – mijn – best
wie – wordt – er – dit – jaar – kampioen
de – winnaar – wint – een – leuke - prijs
Geef elk kind een blaadje.
Laat de kinderen in goede ‘zinnen’ gaan staan. Inclusief leestekens.
De goede zinnen zijn:
Hoofdletter – ik wil de wedstrijd winnen – komma – dus doe ik heel goed mijn best – punt.
Hoofdletter – wie wordt er dit jaar kampioen – vraagteken?
Hoofdletter – de winnaar wint een leuke prijs – uitroepteken!
U kunt dit spelletje natuurlijk ook met door uzelf, of door de klas verzonnen zinnen spelen.
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