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LESDOEL
 • De leerlingen kunnen aan de hand van een 
  aantal dobbelstenen (Rory’s Story Cubes) 
  een verhaal vertellen (mondelinge taal-
  vaardigheid).
 • De leerlingen kunnen aan de hand van een 
  aantal dobbelstenen (Rory’s Story Cubes) 
  een verhaal schrijven (schriftelijke taal-
  vaardigheid).

Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en 
vorm teksten te schrijven met verschillende 
functies, zoals: informeren, instrueren, overtui-
gen of plezier verschaffen.

Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het 
lezen en schrijven van voor hen bestemde 
verhalen, gedichten en informatieve teksten.

INHOUD

Voorbereiding
Print per leerling het werkblad Rory’s Story  
Cubes en print per leerling de checklist 
Check-check-dubbelcheck. Zorg dat elke leerling 
de beschikking heeft over een device met Word, 
of pen en papier (met lijntjes).

Inleiding
Lees een prentenboek voor. Ontdek samen met 
de kinderen hoe dit verhaal is ingedeeld in een 
inleiding, kern en slot. 

Aan de slag
Geef iedere leerling het werkblad Rory’s Story 
Cubes. Aan de hand van de dobbelstenen op het 
werkblad bedenken de leerlingen in tweetallen 
een verhaal. Ze praten erover en schrijven de 
inhoud van het verhaal vervolgens in grote lijnen 
op hun eigen werkblad. 
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Opdracht 4: Schrijven maar!

En nu … schrijven maar! Trek vier kaartjes met daarop de Story Cubes. Schrijf individueel een verhaal 

aan de hand van minimaal drie van de vier Story Cubes. De punten in de checklist kunnen je helpen. 

Klaar? 
Laat jouw verhaal lezen door een klasgenoot en vraag hem of haar de checklist voor jou in te vullen. 

Pas jouw tekst aan op basis van deze feedback. Gelukt? Overleg dan klassikaal wat jullie met de 

verhalen willen doen. Bundelen jullie ze in een boek, zodat jullie ze in de leeshoek kunnen lezen? 

Gaan jullie ze voorlezen bij de kleuters? Of bedenken jullie nog iets anders?

VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten

LESTIJD
45 minuten 

vak
RORY’S STORY CUBES

VERHALEN VERTELLEN

BENODIGDE MATERIALEN
• Per leerling het werkblad Rory’s  

Story Cubes.

GROEP 4-8
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Opdracht 3: Mijn checklistJullie weten al dat een goed verhaal bestaat uit een inleiding, kern 
en afsluiting. Ook hebben jullie al nagedacht over een hoofdpersoon 
of meerdere hoofdpersonen. Waar moet een goed verhaal nog meer 
aan voldoen vinden jullie? 

 Mijn verhaal bestaat uit een inleiding, kern en afsluiting.

 Er komt een hoofdpersoon of er komen meerdere hoofdpersonen 
 in mijn verhaal voor. Ik beschrijf deze hoofdpersonen (uiterlijk en karakter). 

 

 

 

 

Bespreek jullie checklist klassikaal. Vul jullie checklist aan op basis van de inbreng van je klasgenoten en leerkracht. 

Tip! Denk nog eens terug 
aan het verhaal dat jouw 
juf of meester aan het 

begin van de les voorlas. 
Wat maakt dat een goed verhaal?  
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Opdracht 2: Mijn hoofdpersoon

Werk samen met een klasgenoot. Bekijk de dobbelstenen hieronder en bedenk 

samen per rijtje van drie dobbelstenen een hoofdpersoon. Omschrijf jullie hoofdpersoon: 

Hoe ziet hij/zij eruit? En wat maakt hem of haar zo bijzonder? Schrijf het in de vakken. 

Tip! 
Je mag er 

natuurlijk ook 
bij tekenen!

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Kidsweek in de Klas. Voor meer informatie: www.unboxnow.nl

Werkblad Rory’s Story Cubes

Verhalen bedenken en schrijven. De één vindt het fantastisch, de ander krijgt al de rillingen 

bij het idee. Het is tenslotte niet zo gemakkelijk om een verhaal te verzinnen én op te schrijven. 

Gelukkig helpt Rory’s Story Cubes je hierbij. Kijk maar mee en fantaseer mee. 

Voor je het weet ben je een echte verhalenverzinner en kun je het nog opschrijven ook! 

Opdracht 1: Vertel een verhaal

Werk samen met een klasgenoot. Bekijk de dobbelstenen hieronder en bedenk er samen per rijtje van 

drie dobbelstenen een verhaal bij. Zorgen jullie voor een inleiding, kern en slot? 
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RORY’S STORY CUBES

Vervolgens krijgt iedere leerling een kaartje met 
daarop een symbool. Ze lopen met het kaartje in 
hun hand rond over het schoolplein. Roep na een 
tijdje een getal. De kinderen vormen groepjes 
van die hoeveelheid klasgenoten en bedenken 
een verhaal bij de dobbelstenen op hun kaartje. 
Dit wordt een aantal keer herhaald.

Genoeg geoefend, nu gaan we voor het echte 
werk! Laat de leerlingen vier kaartjes met daarop 
een symbool trekken. Ze bedenken een verhaal 
aan de hand van minimaal drie van de vier kaart-
jes. Ze schrijven hun verhaal op. 

Aan de hand van het vijffasen-model geeft u 
instructie:

1. Opdrachtfase: Schrijf aan de hand van mini-
maal drie van de vier kaartjes een verhaal. 

2. Oriëntatiefase: We hebben al ontdekt dat een 
goed verhaal bestaat uit een inleiding, kern en 
afsluiting/slot. Waaraan moet een goed verhaal 
nog meer voldoen vinden jullie? De leerlingen 
overleggen in hun groepje en noteren de criteria 
op het werkblad. Vul deze criteria eventueel aan 
met de punten uit de checklist.

Checklist:
 Ik heb minimaal drie van de vier kaartjes in 

 mijn verhaal gebruikt.
 Mijn verhaal bestaat uit een inleiding, kern 

 en afsluiting.
 Er komt een hoofdpersoon of er komen 

 meerdere hoofdpersonen in mijn verhaal 
 voor. Ik beschrijf deze hoofdpersonen 
 (uiterlijk en karakter). 

 Ik maak gebruik van bijvoeglijke naam- 
 woorden (mooie, grote, spannende) om mijn 
 verhaal nog leuker, spannender of mooier 
 te maken.

 Er gebeuren dingen in het verhaal die in het 
 echte leven niet kunnen. Dat maakt het 
 verhaal grappig, mooi of extra spannend.

3. Schrijffase: De leerlingen schrijven individueel 
hun verhaal.

4. Revisiefase: De leerlingen ruilen hun verhaal 
met een klasgenoot. Hun klasgenoot leest het 
verhaal en vult de checklist voor zijn of haar 
klasgenoot in. Op basis van deze feedback pas-
sen de leerlingen hun eigen verhaal aan.

5. Publicatiefase: Overleg met de leerlingen wat 
jullie met de verhalen willen doen. Maken jullie 
er een boek van dat jullie in de leeshoek leggen? 
Gaan jullie ze voorlezen bij de onderbouw? Of 
bedenken jullie samen nog iets anders?

Reflectie
 • In hoeverre kun jij nu aan de hand van de 
  Rory’s Story Cubes een verhaal bedenken en 
  opschrijven?
 • Hoe tevreden ben jij over jouw verhaal op 
  een schaal van 1 – 10?
 • Hoe leuk vond jij het om het verhaal te 
  schrijven op een schaal van 1 – 10?
 • Eens of oneens? Ik heb een grote fantasie, 
  waardoor ik goed ben in verhalen verzinnen!
 • Eens of oneens? Ik zou wel vaker verhalen 
  willen bedenken en schrijven!

Werkbladen
 • Werkblad RSC
 •	 Printfile	RSC

Variatietip! De hele klas staat op 
het schoolplein en iedere leerling krijgt een 
kaartje met daarop een symbool. De leer-
lingen lopen over het schoolplein en op het 
moment dat de juf of meester een bepaald 
getal roept vormen de leerlingen groepjes 
van dit aantal. Samen bedenken ze een 
verhaal. Hebben alle leerlingen een verhaal 
bedacht dan vertellen ze hun klasgenoten 
wat hun verhaal is.
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Werkblad Rory’s Story Cubes
Verhalen bedenken en schrijven. De één vindt het fantastisch, de ander krijgt al de rillingen 

bij het idee. Het is tenslotte niet zo gemakkelijk om een verhaal te verzinnen én op te schrijven. 
Gelukkig helpt Rory’s Story Cubes je hierbij. Kijk maar mee en fantaseer mee. 

Voor je het weet ben je een echte verhalenverzinner en kun je het nog opschrijven ook! 

Opdracht 1: Vertel een verhaal

Werk samen met een klasgenoot. Bekijk de dobbelstenen hieronder en bedenk er samen per rijtje van 
drie dobbelstenen een verhaal bij. Zorgen jullie voor een inleiding, kern en slot? 
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Opdracht 2: Mijn hoofdpersoon

Werk samen met een klasgenoot. Bekijk de dobbelstenen hieronder en bedenk 
samen per rijtje van drie dobbelstenen een hoofdpersoon. Omschrijf jullie hoofdpersoon: 
Hoe ziet hij/zij eruit? En wat maakt hem of haar zo bijzonder? Schrijf het in de vakken. 

Tip! Je mag er natuurlijk ook bij tekenen!
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Opdracht 3: Mijn checklist

Jullie weten al dat een goed verhaal bestaat uit een inleiding, kern 
en afsluiting. Ook hebben jullie al nagedacht over een hoofdpersoon 
of meerdere hoofdpersonen. Waar moet een goed verhaal nog meer 
aan voldoen vinden jullie? 

 Mijn verhaal bestaat uit een inleiding, kern en afsluiting.

 Er komt een hoofdpersoon of er komen meerdere hoofdpersonen 
 in mijn verhaal voor. Ik beschrijf deze hoofdpersonen (uiterlijk en karakter). 

 

 

 

 

Bespreek jullie checklist klassikaal. 
Vul jullie checklist aan op basis van de inbreng van je klasgenoten en leerkracht. 

Tip! Denk nog eens terug aan het verhaal dat jouw juf of meester aan het begin van de les voorlas. Wat maakt dat een goed verhaal?  
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Opdracht 4: Schrijven maar!

En nu … schrijven maar! Trek vier kaartjes met daarop de Story Cubes. Schrijf individueel een verhaal 
aan de hand van minimaal drie van de vier Story Cubes. De punten in de checklist kunnen je helpen. 

Klaar? 

Laat jouw verhaal lezen door een klasgenoot en vraag hem of haar de checklist voor jou in te vullen. 
Pas jouw tekst aan op basis van deze feedback. Gelukt? Overleg dan klassikaal wat jullie met de 
verhalen willen doen. Bundelen jullie ze in een boek, zodat jullie ze in de leeshoek kunnen lezen? 
Gaan jullie ze voorlezen bij de kleuters? Of bedenken jullie nog iets anders?
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