
In deze les ga je een figuur maken van 

oude spullen. Je geeft het een naam 

en een karakter. Daarna bedenk je er 

een verhaal mee.

Doel: plezier, creativiteit 
ontwikkelen, creatief schrijven, 
mooi foto’s leren maken
Doelgroep: PO groep 4 t/m 8, VO
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Stap 1: Verzamel rommel

Haal oude apparaten uit elkaar. 

Ruim de schuur op. 

Keer de gereedschapkist om. 

Zoek in de keuken.

Neem alles mee naar school.
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Stap 2: Knutsel een figuur

Leg de spullen op een groot wit vel of 

op een witte tafel. Maar een robot, 

fantasiedier of fantasiewezen. 

Je figuurtje hoeft niet te kunnen 

staan of zitten. Plat liggen is genoeg.

Tip: gebruik Pritt Sticky Tac blokjes (witte 

kneedgumachtige blokjes) om te zorgen 

dat dingen op hun plek blijven. 
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Tip: als je foto’s kunt bewerken kun je 

de achtergrond wat lichter maken. Zo 

zie je het figuurtje extra goed.  
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Stap 3: Maak een foto van je figuur

Ga recht boven je figuur staan en 

maak een foto. Misschien heb je 

een stoel of tafel nodig om op te 

staan. Vraag eventueel hulp aan een 

volwassene. 



Oogjes plakken (alternatief)

Heb je niet zoveel rommel? Of heb je niet zoveel tijd? 

Neem een leuk voorwerp of een stuk fruit. Plak er 

een paar oogjes op. Maak de oogjes zelf van papier 

of koop ze in de winkel. Klaar is je figuur!
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Pratende voorwerpen

In verhalen komen vaak pratende planten, bomen, 

groentes, voertuigen of voorwerpen voor. Denk 

maar aan Spongebob en Thomas de trein. 
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Ik ben een dier / robot / mens / ............ Ik heet ...............................                 Ik ben een jongen / meisje / ..............Ik ben  ..............  jaar oud                                                             

Tekenening van je figuur 
Ik hou van

Ik heb een hekel aan
Ik kan goed

Ik kan niet

Ik wil graag

Ik ben bang voor

Ik eet graag

Mijn lievelingskleur is
Mijn beste vriend is
Ik heb ruzie met                                         omdat

Hoort bij de digibordles Knutsel een figuur en schrijf een verhaal, concept Rian Visser 

Stap 4: Bedenk het karakter

Print nu het invulblad. Hierop schrijf 

je wat jouw figuur allemaal kan, 

welke dingen hij/zij leuk vindt, enz.

Voor de leerkracht
Bij deze les hoort 

een invulblad. Meld 

je aan voor de Tips 

leesbevordering. Je 

krijgt dan automatisch 

een downloadlink. 
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http://bit.ly/invulblad
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/


Stap 5: Schrijf een verhaal

Schrijf nu een spannend verhaal met je 

figuur als hoofdpersoon.

Gebruik eventueel ook figuren van 

andere kinderen in je verhaal. 

Tip: Maak er een boekje of een 

tentoonstelling van.
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Werkstukken van leerlingen (groep 5 en 7)
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Leestip

Een man verliest zijn mobiel op straat. Zeb roept, 
maar de man is al weg. Zeb raapt de mobiel op. 
Het is een vreemde mobiel. Hij heet Skrien Tuts en 
hij kan praten en lopen.
Zeb vindt Skrien grappig. Maar Skrien is ook stout. 
Door Skrien gaat Zeb liegen en spijbelt hij van 
school. Skrien kan beter terug naar zijn baas. Maar 
dat is niet zo simpel als het lijkt!

Skrien Tuts
Tekst Rian Visser
Samenleesboek AVI E3/M4
ISBN 9789053005996
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http://www.rianvisser.nl/nieuwe-titels-en-apps/skrien-tuts-200/
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Op rianvisser.yurls.net staan nog 
veel meer gratis digibordlessen voor 
het onderwijs: over kinderboeken, 
creatief schrijven, illustreren, 
geschiedenis, apps maken, 
animaties, etc. 

De boeken en een blog van Rian 
Visser vind je op www.rianvisser.nl. 

Je kunt Rian uitnodigen voor een 
lezing, schoolbezoek of workshop. 
Neem contact op met stichting 
School Schrijver Samenleving, 
www.sss.nl.

Het invulblad kun je ontvangen door je aan te 
melden voor de Tips leesbevordering. Je krijgt 
dan automatisch een downloadlink. 
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