LinQ-lesbrief Creatief schrijven
Titel opdracht
Inleiding/voorbereiding

ERK-Niveau

Doel

Creatief schrijven
Schrijven is een belangrijk onderdeel in het PTA.
Noormaalgesproken begint een schrijfopdracht met een
situatieomschrijving en worden er een aantal punten genoemd
die de leerling in een reactie moet verwerken (Je solliciteert op
deze baan… Je schrijft een brief, e-mail chat over de volgende
punten…etc.) Deze opdracht begint niet met een omschreven
situatie maar met een foto. De leerlingen worden uitgedaagd
hun eigen fantasie te gebruiken en los te komen van het achter
elkaar zetten van standaardzinnen.
A2 tot B2

Tijd

Leerlingen kunnen op basis van een afbeelding en de w-vragen
een korte situatie schets maken.
Leerlingen kunnen op basis van een afbeelding zelf een (kort)
gesprek bedenken, schrijven en voeren.
1 a 2 lesuren, afhankelijk van niveau en variaties.

Materiaal

Een pen, papier, woordenboek en de betreffende afbeelding

Lerarenhandleiding
In totaal zijn er twaalf afbeeldingen aan deze lesbrief toegevoegd, waarvan zes voor het
gebruik van de opdracht tijdens een les Duits en zes afbeeldingen voor tijdens een les Frans.
Je kunt er zelf nog meer foto’s aan toevoegen. Het is wel belangrijk bij het uitzoeken van een
foto dat er één of meerdere personen zijn te zien. Het uitgangspunt is dat je één persoon uit
de foto tot hoofdpersoon omdoopt van een verhaal dat nog geschreven moet worden. De
foto is een situatie of is gemaakt net voor óf nadat er iets is gebeurd met de hoofdpersoon
op de foto.
De opdracht heet creatief schrijven maar er kan ook worden gevarieerd met spreken. Deze
mogelijkheid staat beschreven bij de variatiemogelijkheden.

Opdracht
1.
2.

Neem iemand uit de foto als hoofdpersoon in het verhaal. Maak een tekstballon of
een denkballon in de foto bij deze persoon. Wat denkt/zegt hij of zij?
Beantwoord de onderstaande vragen in het Duits/Frans in volledige zinnen. Denk
hierbij aan hoofdletters en interpunctie.

 Wer? / Qui ?
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Was? / Qu’est-ce que ?
Wo? / Où ?
Wann? / Quand ?
Warum? / Pourquoi ?
Wie? / Comment ?
3.

4.

5.

Bedenk bij de foto een begin van een verhaal van minimaal 5 zinnen. De
antwoorden van de w-vragen kunnen hierbij helpen. Het verhaal moet geen einde
hebben, het is de inleiding op een langer verhaal. Tip! Het bedenken van een
verhaal kan voor sommigen moeilijk zijn. Hierbij enkele vragen om het proces op te
starten. Waar kijkt de persoon naar? Waarom is de persoon vrolijk/verdrietig? Wat is
er voor deze foto gebeurd? Wat gebeurt er vlak na deze foto?
Geef het blad door. De volgende leerling leest de beantwoorde w-vragen door en
de inleiding. Vervolgens schrijft deze leerling een vervolg op de inleiding, wederom
van 5 zinnen.
Bepaal vooraf hoeveel leerlingen aan het verhaal schrijven, hoe vaak het blad wordt
doorgegeven. Leerlingen weten dan vooraf hoever zij in het verhaal aan de beurt
zijn. Zo kunnen zij uiteindelijk samen zorgen voor een inleiding, middenstuk en slot.
Tip! Afhankelijk van niveau zou je vooraf op het bord het aantal personen kunnen
aangeven. Daarachter kun je dan aangeven waar zij in het verhaal zijn.
Bijvoorbeeld: inleiding, vervolg op inleiding, middenstuk, middenstuk, slot.

Variatiemogelijkheden
Bij onderstaande variaties voert de leerling stap 1 en stap 2 van de originele opdracht uit. Ga
daarna door naar de variatie.
1.

Het ‘Wisselgesprek.’ Schrijf in plaats van een verhaal een gesprek bij de foto. De
situatie is als volgt:

 Je bent de fotograaf van de foto. Je komt de hoofdpersoon net na het maken van de
foto tegen. In deze situatie ontstaat er een gesprek. Hierin vraagt de fotograaf aan de
hoofdpersoon hoe het gaat. Daarna vertelt de hoofdpersoon wat hij/zij net heeft gezien,
heeft gedaan of meegemaakt.
 Het gesprek begint met een begroeting en eindigt met een afscheid. De eerste leerling
begint met het schrijven van de begroeting, dan een vraag, een antwoord en wederom
nog een vraag.
 De leerling geeft dan het blad door aan de volgende leerling. Deze persoon beantwoordt
de vraag, stelt een nieuwe en geeft het blad door. Het is belangrijk om vooraf aan te
geven hoeveel mensen er aan de beurt komen, zodat je weet of je aan het begin,
midden of het eind van het gesprek zit.
Variatie 1 kan in plaats van geschreven ook live als “wisselgesprek” worden gevoerd.
Hierbij beginnen twee leerlingen op basis van de situatieschets het gesprek. Nadat
de begroeting is geweest, volgt er een vraag, een antwoord en nog een vraag. Dan
zijn er twee nieuwe leerlingen aan de beurt, die het gesprek voortzetten waar het is
geëindigd. Dit is een voorbeeld, maar het kan worden uitgevoerd naar eigen
invulling.
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Afbeeldingen Duits

Figuur 1 ©Pixabay JonasSchmidt1984

Figuur 2 ©Pixabay AndreasN
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Figuur 3 ©Pixabay tixonov_valentin

Figuur 4 ©Pixabay Albrechtfietz
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Figuur 5 ©Pixabay Ri_Ya

Figuur 6 ©Pixabay inspirator
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Afbeeldingen Frans

Figuur 7 ©Pixabay Mrdidg

Figuur 8 ©Pixabay Edmondlafoto
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Figuur 9 ©Pixabay ClaraMD
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Figuur 11 ©Pixabay Hans Braxmeier
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