
Docentenhandleiding



Docentenhandleiding Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

2

Docentenhandleiding Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is om de leerling naar zichzelf te laten kijken als PRO, door het 
maken van een stripverhaal over zichzelf en dit verhaal te delen. Een PRO is iemand 
die dingen goed kan en daar trots op mag zijn. Iemand met kwaliteiten en talenten. De 
lesbrief nodigt de leerling uit om in de vorm van een stripverhaal te vertellen wie hij is, 
waar hij trots op is en wat zijn dromen voor de toekomst zijn.

Wij vragen jou als docent om de verhalen van de leerlingen (die dit willen) met Uitgeverij 
Deviant te delen. Wij kiezen dan een aantal verhalen uit die onze vormgevers zullen 
opmaken als stripverhaal.

Taaldoelen
− Samen een stripverhaal lezen.
− Leren wat de kenmerken van een stripverhaal zijn.
− Leren hoe je met goed gebruik van tekst en beeld een verhaal kunt vertellen.
 
Benodigdheden (per leerling)
− de lesbrief, pen en potlood
−  optioneel: tijdschriften en/of computer, printer, schaar, lijm, (Polaroid)camera of 

camera op mobiele telefoon

Voorbereiding
Lees samen met de leerlingen de inleiding op de lesbrief. Bespreek met de leerlingen wat 
een PRO is.

tip! Je kunt jezelf als voorbeeld nemen en uitleggen waarom jij een PRO bent. 

Opdracht 1 | Praten over stripverhalen

Laat de leerling een woordweb maken over wat hij al weet over stripverhalen en bespreek 
klassikaal de vragen bij deelopdracht b.

tip!
 Je kunt het woordweb ook klassikaal maken en de leerling die laten overnemen in 
de lesbrief. Je kunt dan de vragen bij deelopdracht b gebruiken om dit gesprek te 
voeren. 
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Opdracht 2 | Jochem 

Lees met de klas het stripverhaal over Jochem. Laat de leerling de vragen over het 
stripverhaal over Jochem beantwoorden. Je kunt zelf kiezen of je dit klassikaal doet, 
individueel of in groepjes. Bespreek de vragen wel na als je voor individueel of in groepjes 
kiest.

Voorbeeldantwoorden deelopdracht
1. Het verhaal bestaat uit veel afbeeldingen en weinig tekst.
 De afbeeldingen staan in een logische volgorde zodat het verhaal te begrijpen is.
 De tekst bij de afbeeldingen is kort en duidelijk.
 Als iemand iets zegt of denkt staat dat in een tekstballon.
2. Jochem woont midden in de grote stad.
3.  In de stad is het druk, er is veel lawaai en van deze prikkels krijgt Jochem stress en 

woedeaanvallen.
4. Jochem gaat stage lopen op een manege.
5.  Jochem kan op zijn stage werken met zijn handen, met dieren en hij heeft er rust en 

ruimte.
6.  Stallen schoonmaken, dieren helpen verzorgen (afspuiten en borstelen), paarden van 

de stal naar de wei brengen.
7. Hij vindt Jochem een topper.
8. Jochem is trots op zichzelf.
9.  Bijvoorbeeld: omdat Jochem het zo goed doet op de manege dat hij mag blijven werken.

Opdracht 3 | Wie ben jij?

Laat de leerling individueel het formulier over zichzelf invullen. Op deze manier denkt de 
leerling na over wat hij over zichzelf zou kunnen vertellen in het stripverhaal.

Opdracht 4 | Je stripverhaal voorbereiden

Laat de leerling een kladversie van zijn stripverhaal maken volgens de aanwijzingen 
in deze opdracht. Bespreek met iedere leerling zijn kladversie. Hij mag de kladversie 
aanpassen als dat nodig is.

tip!
 Het is handig om eerst klassikaal het voorbeeld bij de belangrijke informatie te 
bespreken. Je kunt ook zelf een kladversie maken van een stripverhaal over jou als 
PRO en deze als voorbeeld gebruiken. 

tip!
 Als jij de leerlingen de kans wilt geven om zelf de inhoud en volgorde van hun 
stripverhaal te bepalen, dan kan dat ook. Geef de leerling dan de template Leeg 
Stripverhaal om daarop de kladversie en netversie te maken. 
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tip!
 Als de leerling veel wijzigingen in zijn kladversie moet aanbrengen, kun je ervoor 
kiezen om een nieuwe versie van opdracht 4 te downloaden en te printen.  

Opdracht 5 | Je stripverhaal uitwerken 

Laat de leerling een netversie van zijn stripverhaal maken. De leerling kan uit meerdere 
opties kiezen voor de afbeeldingen. Let op dat er ook opties bij staan die misschien niet 
mogelijk zijn op jouw school. Bespreek dus klassikaal de belangrijke informatie waarin 
de opties beschreven staan.

tip!
 Je kunt zelf ook een stripverhaal maken over jou als PRO en dit als voorbeeld 
gebruiken.

tip!
 Voor leerlingen die het niet lukt om in één keer de netversie bij opdracht 5 naar 
wens te maken, kun je de opdracht downloaden en uitprinten. De leerling kan de 
netversie dan nog een keer maken in een ‘schone versie’.

Opdracht 6 | Jouw persoonlijke strip ontvangen 

Bekijk en bespreek de netversie van het stripverhaal met de leerling en vraag of hij hem 
wil delen met Uitgeverij Deviant. Als hij wil dat zijn stripverhaal kans maakt om door ons 
te worden opgemaakt zoals de strip over Jochem, kun je de netversie naar ons opsturen. 
Scan hiervoor het stripverhaal van de leerling. Als de leerling nog geen foto van zichzelf 
heeft opgenomen in het stripverhaal, is het leuk als die alsnog wordt toegevoegd. Mail de 
stripverhalen naar: praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl. Of stuur een kopie op via de 
post: Uitgeverij Deviant, Zuidsingel 13, 3811 HA Amersfoort. Uitgeverij Deviant kiest een 
paar van de leukste verhalen uit en onze vormgevers maken daar een echt stripverhaal 
van. 

tip!
 Je kunt de stripverhalen ook ophangen in de klas of laten toevoegen aan het 
portfolio van de leerlingen.
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Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is dat de leerling op een creatieve manier iets vertelt over 
zichzelf in het Engels. De leerling beantwoordt korte vragen over zichzelf en maakt naar 
aanleiding daarvan een profiel. Door er passende afbeeldingen aan toe te voegen wordt 
het eindproduct iets waar de leerling trots op mag zijn.

Taaldoelen
– Korte vragen lezen en beantwoorden in het Engels.
– Een profiel van jezelf schrijven in het Engels.

Benodigdheden (per leerling)
− de lesbrief, pen 
− computer en printer of tijdschriften, en een schaar en lijm

Voorbereiding
Ga met de leerlingen in gesprek over wat hen gelukkig, verdrietig en boos maakt. Neem 
daarna samen met de leerlingen de lesbrief door en zorg ervoor dat iedereen de vragen 
heeft begrepen.

tip!
Je kunt de input van de leerlingen visueel maken, door bijvoorbeeld met een 
woordweb te werken. 

Opdracht | Maak een profiel van jezelf

Deelopdracht b
tip! Je kunt een uitgewerkt profiel van jezelf laten zien als voorbeeld.

Deelopdracht c
Laat leerlingen woorden opzoeken als dat nodig is.

Deelopdracht d
Leerlingen mogen hier kiezen of ze afbeeldingen uit tijdschriften willen knippen of dat ze 
de afbeeldingen op de computer zoeken. Mocht de school niet over een computer en/of 
printer beschikken, zorg dan dat leerlingen deelopdracht e maken.

Deelopdracht e en f
tip! –  Als de leerling meer ruimte nodig heeft voor zijn plaatjes dan het kader biedt, geef 

hem dan een groot vel papier. 
–  De leerling mag er ook voor kiezen om zijn profiel en de plaatjes samen op een groot 

vel papier te plakken. Download dan de lesbrief en print het profiel voor de leerling uit.  
–  Je kunt de profielen die de leerlingen op een vel papier hebben gemaakt, 

ophangen in de klas of toevoegen aan het portfolio van de leerlingen. 
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Docentenhandleiding Loopbaan en burgerschap | Je ideale 
werkplek

Doel van de lesbrief
De leerling kan verschillende beroepen opnoemen en ontdekt welke omstandigheden of 
kenmerken van werken hij belangrijk vindt.

Benodigdheden (per leerling)
− de lesbrief
− pen en potlood

Opdracht 1 | Beroepen zoeken

Laat de leerlingen binnen een vooraf afgesproken tijd zoveel mogelijk beroepen 
opschrijven die ze herkennen op de beroepenplaat. Bespreek de antwoorden. Daarna 
omcirkelen de leerlingen een beroep in de beroepenplaat en leggen uit waarom dit beroep 
hen leuk lijkt.

tip! −  Gebruik een digitale stopwatch of klok op het digibord. Je kunt zelf beslissen 
hoeveel tijd je de leerlingen wilt geven.

−  Projecteer de beroepenplaat op het digibord.
−  Bouw er een spelelement in door te zeggen dat je benieuwd bent wie de meeste 

beroepen op de beroepenplaat herkent.
− Laat de leerlingen in tweetallen werken. 

Alternatieve werkvorm
Vraag de leerlingen om de beurt om een beroep dat ze herkennen te noemen (zonder 
tijdslimiet) en schrijf zelf de lijst van beroepen klassikaal op het bord.

Opdracht 2 | Werkplek

De leerlingen vinken in de tabel aan welke omstandigheden of kenmerken van werken 
ze belangrijk vinden. Vervolgens bedenken ze of die overeenkomen met de kenmerken/
omstandigheden van het beroep dat ze in de vorige opdracht hebben omcirkeld. Tot slot 
mogen ze een beroep noemen dat volgens hen nog beter bij hen past. 

tip! −  Geef suggesties van andere omstandigheden en kenmerken van een werkplek, 
als de leerlingen het moeilijk vinden om er zelf nog meer te bedenken.

−  Geef suggesties van andere beroepen die de leerlingen later zouden kunnen gaan 
doen. 
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Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is om de leerlingen in tweetallen te laten oefenen met het invullen 
van informatie in een schema.

Benodigdheden (per tweetal leerlingen)
– de lesbrief
– schaar en lijm
– optioneel: pen, potlood en kladpapier

Voorbereiding
Lees samen met de leerlingen de inleiding.

Opdracht | Rooster maken Manege Dalhof

tip! – Laat de leerlingen beginnen met het invullen van de vrije dagen.
– Laat de leerlingen vervolgens bepalen in welk dagdeel elke taak moet gebeuren.
– Laat de leerlingen nu de taken invullen die elke dag moeten gebeuren.
– Laat de leerlingen tot slot de taken invullen die niet elke dag moeten gebeuren.
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Voorbeeld van een ingevuld weekrooster

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Jochem Ochtend
Paarden 
voeren

Ochtend
Paarden uit 
de wei halen

Ochtend
Stallen uit-
mesten

Middag
Vrij

Ochtend
Paarden 
voeren

Middag
Vegen

Middag
Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Middag
Vegen

Middag
Vrij

Middag
Helpen met 
poetsen en
opzadelen

Myrthe Ochtend
Vrij

Ochtend
Paarden 
voeren

Ochtend
Paarden uit 
de wei halen

Ochtend
Paarden 
voeren

Ochtend
Paarden uit 
de wei halen

Middag
Vrij

Middag
Vegen

Middag
Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Middag
Vegen

Middag
Helpen met 
kinder-
feestjes

Anouar Ochtend
Paarden uit 
de wei halen

Ochtend
Vrij

Ochtend
Paarden 
voeren

Ochtend 
Paarden uit 
de wei halen

Ochtend
Stallen uit-
mesten

Middag
Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Middag
Vrij

Middag
Helpen met 
kinder-
feestjes

Middag
Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Middag
Vegen

tip! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


