
Opdracht 4. Een tekening maken bij een verhaal         

                                                                       Leerkrachtinformatie 

Voorbereiding: 

 Maak tweetallen. 

 Per tweetal het opdrachtblad voor 
de leerlingen uitprinten. 

 Per leerling een vel A4 tekenpapier. 

 Tekenspullen. 

 Ga naar de kaart op 
 www.mijnstadenlande.nl   
en zet de kaart op het digibord. 

 Klik op de knop “verhalen”.  
             Kies een verhaal als voorbeeld. 

Lesdoel: 

Leerlingen kennen het belang van verhalen. 

Leerlingen weten van het bestaan van 

specifieke verhalen op en over Schouwen-

Duiveland. 

Leerlingen kunnen een tekening maken 

over een verhaal. 

 

 

Lesopdracht: 

 Ga naar de kaart en klik op het 
onderdeel “verhalen”. 

 Kies een verhaal. 

 Maak bij dit verhaal een tekening. 
             Inleiding: 

 Bespreek kort het belang van 
verhalen. (O.a het overleveren en 
bewaren van informatie, fijn om 
naar te luisteren en je kunt ervan 
leren.)  

 Lees het voorbeeldverhaal voor. 

 De leerlingen gaan op de tablet of pc 
naar www.mijnstadenlande.nl 

 Bespreek de opdracht en de 
succescriteria. 
Kern: 

 Leerlingen gaan aan het werk. 
             Afsluiting: 

 Het werk klassikaal bekijken en 
nabespreken aan de hand van de 
succescriteria. 

 reflecteer kort op het werkproces: 
“Tips en tops”, voor de volgende 
keer.  

Succescriteria: 

 We hebben een verhaal gekozen en 
gelezen. 

 We hebben over dit verhaal onze 
eigen tekening gemaakt. 

 De tekening is zo groot als het hele 
tekenpapier. 

 Er is geen wit meer te zien van het 
tekenpapier. 
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Opdracht 4. Een tekening maken bij een verhaal         

                                                  Opdrachtblad voor de leerlingen 

Opdracht: 

 Ga naar de kaart 
www.mijnstadenlande.nl en klik op 
het onderdeel “verhalen”. 

 Kies een verhaal. 

 Maak bij dit verhaal je eigen 
tekening. 

 

Succescriteria: 

 We hebben een verhaal gekozen en 
gelezen. 

 We hebben over dit verhaal onze 
eigen tekening gemaakt. 

 De tekening is zo groot als het hele 
tekenpapier. 

 Er is geen wit meer te zien van het 
tekenpapier. 
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