SPREKEN (in duo)
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Breng je favoriete strip mee en stel hem voor aan je buur.
Waarom zou hij of zij deze strip moeten lezen?
Draai daarna de rollen om.
De leerkracht projecteert enkele hulpvragen:

• Hoe ziet de voorflap eruit?
• Vertel iets over de titel.
• Wie is de striptekenaar? Ken je hem of haar?
• Waarom lees je deze strip graag? Denk aan de tekst, de
tekeningen, de verhaallijn, de personages.

• Is het grappig of avontuurlijk?
• Stel het hoofdpersonage kort voor. Hoe ziet deze figuur eruit?
Omschrijf zijn of haar karakter.
De andere leerling luistert en schrijft op of hij/zij de strip ook wil lezen en
waarom.
Ik wil deze strip graag/niet graag lezen, omdat …
- ………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………..
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LUISTEREN (NedBox.be)

In België zijn stripverhalen erg bekend. Ze maken deel uit van de
Belgische cultuur. Ken je enkele Belgische striphelden? Som er samen
een aantal op.
Kijk en luister nu naar dit filmpje op NedBox.

Welke striphelden heb je gezien in het filmpje? Duid aan.





Nero
Yoko Tsuno
Kuifje
Jommeke

Welke Belgische striphelden ken je nog?

 Lucky Luke
 Suske en Wiske
 Asterix
 Urbanus

OPLOSSING
1. Welke striphelden heb je gezien in het filmpje? Duid aan.
Nero, Lucky Luke, Yoko Tsuno, Kuifje en Asterix
Opmerking: al deze striphelden zijn Belgisch, behalve Asterix. Dat is een

Franse stripheld.
2. Andere Belgische striphelden en -reeksen zijn bijvoorbeeld ‘Suske en
Wiske’, ‘Kiekeboe’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘De buurtpolitie’, ‘Urbanus’, ‘De
smurfen’, ‘Kwik en Flupke’, ‘Robbedoes en Kwabbernoot’, ‘Marsupilami’,

‘De Blauwbloezen’, ‘De Rode Ridder’, ‘Agent 212’, ‘Bollie en Billie’, ‘Guust
Flater’, ‘Ragebol’, ‘Thorgal’, …
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Lezen (online info zoeken)

Kies uit de set kaartjes een stripheld waarover je meer wilt weten.
Kies je liever een andere stripheld? Gebruik dan het lege kaartje.
Zoek info over die stripfiguur op het internet. De vragen hieronder
zetten je op weg.
Schrijf de belangrijkste info op en deel daarna de info met je
klasgenoten.
Hoe ziet je stripfiguur eruit?
In welke stripreeks komt je stripfiguur voor?
Welke andere personages (mens/dier) komen ook vaak voor in die reeks?
Wie is de striptekenaar?
Wat is de titel van de eerste strip over deze stripheld? In welk jaar was
dat?
• Hoeveel strips bestaan er over deze stripheld?
• Worden er nu nog strips over deze stripfiguur gemaakt?
• Wat wil je zeker nog vertellen aan je klasgenoten?
•
•
•
•
•

KAARTJES STRIPHELDEN
Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit
Wiskeaan e klas kunnen
Jommeke
ook daarna
rapporteren. Lucky Luke

Kuifje

Kiekeboe

De Rode Ridder

Nero

Kuifje

Yoko Tsuno

Suske

Urbanus

Thorgal

Bollie

Grote Smurf

Robbedoes

…
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LUISTEREN en SPREKEN (in duo)
Rara, welke stripheld ben ik?

Voor de leerkracht:

Maak een stapel kaartjes voor elk duo met de set kaartjes op de vorige
pagina.
- Je kunt een tekening van elke stripfiguur toevoegen om de kaartjes
visueler te maken of als de leerlingen de stripfiguren nog niet goed
kennen. (O.w.v. copyright kunnen we dit niet aan dit online materiaal
toevoegen).
- Om het geheel uitdagender te maken, kun je ook andere striphelden
en nevenpersonages toevoegen.
Je kunt de kaartjes ook uitprinten voor de leerlingen als overzicht tijdens het
spel.
Voorzie een manier om de kaartjes gemakkelijk op het voorhoofd van de
leerlingen te plaatsen. Gebruik bijvoorbeeld post-its, dubbelzijdige kleefband,
plakgum …
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Rara, welke stripheld ben ik?

Voor de leerlingen:
Trek een stripfiguur uit de stapel kaartjes.
Plaats het op je voorhoofd zonder ernaar te kijken.
Stel om de beurt vragen aan elkaar.
Je spelgenoot mag alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Ben
ik een vrouw?’ ‘Ben ik beroemd?’, ‘Heb ik bruine haren?’ ….
• De persoon die als eerste raadt welke stripheld hij of zij is, heeft
gewonnen.
•
•
•
•
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SPREKEN EN SCHRIJVEN
Verzin je eigen verhaal.

Voor de leerkracht:
Maak vier stapels kaartjes:
• striphelden
• voorwerpen
• handelingen
• plaatsen.
De set kaartjes met striphelden vind je bij opdracht 3. De drie andere sets
staan op de volgende pagina’s.
Tip: Je kunt de kaartjes aanpassen en/of extra kaartjes toevoegen.
Verdeel de klas in kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Laat elk groepje 4
kaarten trekken, één van elke stapel. Op basis van die combinatie (stripheld,
voorwerp, handeling en plaats) verzinnen ze een kort verhaal.
Je kunt de kaartjes ook meer dan één keer afdrukken en eigen sets voorzien
voor elk groepje.
Tip: Wil je de opdracht uitdagender maken? Laat de leerlingen dan meerdere
kaartjes trekken per stapel. Of laat de kaartjes met striphelden weg, en laat
de leerlingen zelf hun eigen stripheld bedenken.
In opdracht 6 kunnen de leerlingen hun zelfverzonnen verhaal gebruiken als
basis voor een strip.
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SPREKEN EN SCHRIJVEN
Verzin je eigen verhaal.

Voor de leerling:

• Denk eerst na welk soort verhaal je wilt schrijven. Wordt je verhaal
avontuurlijk, romantisch, spannend, humoristisch?
• Trek dan van elke stapel kaarten een kaart.
• Nu heb je 4 kaarten: een stripheld, een voorwerp, een handeling en een
plaats.
• Verzin samen een verhaal waarin die 4 dingen voorkomen.
• Schrijf je verhaal uit in korte zinnen en deel het met de groep.
• Geef elkaar tips om de verhalen nog spannender, grappiger,… te maken.

KAARTJES VOORWERPEN
Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit
zaklamp
computer
smartphone
ook daarna
aan e klas kunnen
rapporteren. vliegend tapijt

haardroger

tandenborstel

eenhoorn

vishengel

scooter

rugzak

magische bol

geluksbrenger

teletijdmachine

raket

dolk

…

KAARTJES HANDELINGEN
Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit
vergeet ineens
wordt verliefd
honger
iets rapporteren.
stouts…
ookheeft
daarna
aan e klasdoet
kunnen
alles
vloekt altijd

raakt gevangen in
een videospel

wordt plots
ouder

komt Harry
Potter tegen

heeft een vreemde
ziekte

koopt nieuwe
kleren

krijgt een baby

eet van een
plant

spreekt een
nieuwe taal

…

gaat op reis

…

KAARTJES PLAATSEN
Gebruik nu deze spreekkaartjes in je groep.
Bij elke set spreekkaarten noteer je een kort besluit zodat jullie dit
op het strand
in het bos
in de winkel
ook daarna
aan e klas kunnen
rapporteren. op restaurant

in het
zwembad

in de ruimte

in de stad

aan een meer

op het
platteland

in een kasteel

in een museum

in een spookstad

in de woestijn

in Parijs

in een
kostschool

…
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SCHRIJVEN

Maak je eigen stripverhaal!

Zelf getekend
• Hoe ziet je stripheld eruit? Zijn er nog andere personages? Teken ze in
enkele eerste schetsen.
• Neem het blad met vakjes of maak er zelf één. Bedenk wat er in elk
vakje moet komen.
• Teken een eerste snelle kladversie van je strip. Schets de personages, de
achtergrond en de tekstballonnen.
• Maak dan de definitieve versie. Teken eerst in potlood, en ga er dan
over met een fijne zwarte stift. Kleur in met kleurpotloden of –stiften.
• Bedenk een leuke titel.
Digitaal
• Werk je liever digitaal? Ga dan aan de slag met een online tool om
strips te maken.
• Enkele suggesties:
• StoryboardThat (met de gratis versie kun je een strip van 3 of 6
prenten maken)
• Canva
• ToonyTool
Deel je strip met je klasgenoten of publiceer ze in de schoolkrant!
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SCHRIJVEN

Maak je eigen stripverhaal!

Voor de leerkracht

• De bladen met lege vakjes hieronder kun je gebruiken om de leerlingen
een eigen stripverhaal te laten maken. Je kunt hen ook zelf de vakjes
laten tekenen.
• Voor de lagere niveaus kun je ook werken met kopies van bestaande
strips. Verwijder de tekst uit de tekstballonnen en laat hen zelf de
teksten verzinnen.
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BRONNEN

▪ www.nedbox.be
▪ https://www.stripmuseum.be/nl
▪ https://www.klascement.net/downloadbaarlesmateriaal/108811/striptekenen-stappenplan
Hapklaar Nederlands mag gebruikt en gedeeld worden door
leerkrachten en leerlingen in een lescontext. Het materiaal mag niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

