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Lesideeën voor vrij en creatief schrijven op OKAN of ISK
Ook Fros van der Maden verzorgde
op de door Les georganiseerde
miniconferentie een workshop, in
het bijzonder voor docenten die
lesgeven in Internationale
Schakelklassen (ISK)/Onthaalklassen
voor anderstalige nieuwkomers.
In dit artikel vindt u haar lesideeën.
De lesideeën zijn door Vlaamse en
Nederlandse docenten
uitgeprobeerd in de workshop Zin
in schrijven tijdens de
miniconferentie Vrij en creatief
schrijven.

Schrijven begint met kijken

Een schrijver moet onbevangen kunnen kijken, zowel naar de wereld om
hem heen als naar de wereld in hemzelf. Dat kijken kunt u met behulp
van verschillende opdrachten met uw
leerlingen oefenen:
1 Het woordenschilderij

a. Kijk zestig seconden heel geconcentreerd en in stilte naar een geprojecteerde afbeelding. Je mag
geen aantekeningen maken.
b. Beschrijf in drie minuten zo precies mogelijk wat je hebt gezien
op de afbeelding. Wat je voelt of
denkt bij het beeld is niet belangrijk. Het gaat erom dat je zo veel
mogelijk details noteert. Dat mag
ook in ‘telegramstijl’. Je ziet de
afbeelding niet meer.
c. Wissel van tekst met een klasgenoot. Lees elkaars tekst en vergelijk. Welke verschillen vallen je op?
2 Mijn schoenen

a. Focus je zestig seconden op een
vertrouwd object (je schoenen, je
tas) en laat bovenkomen wat er
bovenkomt.
b. Beschrijf een ervaring of herinnering die bij je bovenkwam.
c. Een paar leerlingen lezen hun
verhaaltje voor.

3 ‘The minds eye’ (bij gebrek aan een

goede vertaling)
a. Stel je voor: je zit op een vliegveld te wachten op een vertraagd
vliegtuig.
• Wat zie je, voel je, hoor je,
ruik je?
• Wat denk je en wat doe je?
• Hoe is het na één uur?
		Na twee uur? Na drie uur?
b. Beschrijf jouw vertraging.
c. Wissel van tekst met een klasgenoot. Lees elkaars verhaal en geef
feedback.
Deze opdracht leent zich goed voor
revisie. U kunt het verhaal thuis laten
herschrijven (eerst een paar dagen
wegleggen!), de teksten laten inleveren en een paar mooie uitwerkingen
laten voorlezen in een volgende les.
Van elkaars werk leren leerlingen
vaak veel.
Kleintje poëzie
Werken met poëzie is in het vorige
nummer van Les uitgebreid aan de
orde geweest; u vindt er talloze lesideeën. Daarom houd ik het in dit artikel bij één werkvorm met poëzie uit
de workshop: het acrostichon, ofwel
naamdicht. De opdracht (zie volgende
pag.) is afkomstig uit Op Schrift.
Ideeën ‘vangen’
Of je nu een gedicht schrijft of een
verhaal of een opstel, de grootste
hobbel die je moet nemen is het be-

Verhalen schrijven
Beginnende verhalenschrijvers kunnen veel baat hebben bij opdrachten
die tegelijkertijd uitdagen en houvast
bieden. Zo kunt u uw leerlingen bijvoorbeeld de inleiding van een spannend, eenvoudig geschreven, verhaal
geven, met de opdracht om zelf het
verhaal af te maken.
Een leuke opdracht die ook houvast
biedt, is de volgende:
Nadat de leerlingen individueel een
personage hebben gecreëerd, kunt u
ze in tweetallen een plot laten bedenken en samen een verhaal laten schrijven rond hun personages.
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Naast personages en plot kunt u ook
andere begrippen uit de verteltheorie,
zoals perspectief en spanning, gebruiken in uitdagende opdrachten. Zo
kunt u de leerlingen bijvoorbeeld laten spelen met tijd door een eerder
geschreven verhaal te laten herschrijven vanuit een ander beginpunt (het
eind of het midden van het verhaal).
Meer lesideeën voor het oefenen van
deelvaardigheden bij vrij en creatief
schrijven vindt u via www.schrijf
prijsnt2.org op de powerpointpresentatie van de workshop Zin in schrijven.
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gin. Waar haal je je ideeën vandaan?
De meeste talendocenten zijn ongetwijfeld bekend met de werkvormen
Woordweb en Mindmap. In de
workshop hebben we een nieuwe
techniek uitgeprobeerd: het denken
met een DeBonohoedje op. Gedurende een minuut laat je alleen gedachten toe die overeenstemmen met
het hoedje dat je op hebt. Bijvoorbeeld: feiten, gevoel, negatief of positief. Vooral voor het schrijven van
opstellen is het denken met verschillende hoedjes op een goede voorbereiding.

