
Creatief schrijven - 
verhalendobbelsteen 
 
Rory's Story Cubes  
Groep 1 t/m 8 
 
Leerdoelen: 
• De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten 
te schrijven met verschillende functies, zoals: 
informeren, instrueren, overtuigen of plezier 
verschaffen. 

• De leerlingen maken kennis met digitale basisvaardigheden als foto’s 
verwerken in een presentatieprogramma. De leerlingen leren te werken 
met presentatieprogramma’s en animaties toevoegen.   

 
Extra: werkblad creatief schrijven en dobbelsteen
 
Introductie 
Start met een voorleesboek. Begin 
met voorlezen en stop bij een zin 
waar een persoon/dier/voorwerp iets 
gaat doen. Pak de dobbelstenen erbij 
en dobbel zonder daar verder 
commentaar op de geven. Kies een 
plaatje uit en verzin het verhaal nu 
zelf verder aan de hand van de 
dobbelsteenplaatjes. 
 
Geef een leerling in de groep nu de 
dobbelstenen, lukt het om het 
verhaal zelf verder te verzinnen met 
behulp van de plaatjes?  
 
Instructie  
Groep 1 t/m 3 
Ga in een kleine kring zitten met een 
groepje leerlingen. Leg papier en 
schrijf- en tekenmaterialen klaar. 
Laat de leerlingen nu dobbelen met 
twee dobbelstenen. Lukt het ze om 
een verhaaltje te verzinnen? Om ze 
te helpen kan de hoofdpersoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
van het huidige voorleesboek 
gebruikt worden. Laat de leerlingen 
het verhaaltje tekenen en daarbij 
vertellen wat er gebeurt. Schrijf 
daarbij het verhaaltje op. Misschien 
lukt het ze al een paar woorden zelf 
erbij te schrijven, stempelen en/of 
typen.  
Ze kunnen ook zelf een dobbelsteen 
met plaatjes maken. Daarmee 
kunnen ze (nog) een verhaal 
verzinnen en tekenen. Deze 
dobbelstenen kunnen in de 
schrijfhoek gelegd worden.   
 
Groep 4 t/m 8 
Deel de werkbladen uit. Laat de 
leerlingen zelf een dobbelsteen 
verzinnen of deel de Story Cubes uit. 
Door in tweetallen te werken hebben 
ze twee dobbelstenen. Ze dobbelen 
vier plaatjes en tekenen die op het 

werkblad. Daarna verzinnen ze 
wat er eerst gebeurt, wat er 
fout gaat, de oplossing en het 
einde. Dit mogen ze tekenen 
en/of schrijven. Daarna 
schrijven/typen ze met behulp 
van de plaatjes een verhaal. 

 
 
 
 



Verwerking 
Het verhaal kan verwerkt worden in 
een digitaal prentenboek.  
 
Groep 1 t/m 3 
Scan of maak een foto van de 
tekening en zet deze in een 
Powerpoint of in Keynote. Met een 
microfoon kunnen de leerlingen zelf 
hun verhaal inspreken. Je kunt er 
ook voor kiezen om de plaatjes apart 
te laten tekenen en apart in te 
voegen. De plaatjes kan je dan ook 
een animatie geven in het 
programma. Deze kan je exporteren 
naar YouTube. De ouders kunnen 
dan zelf thuis meekijken! (van PP 
naar YouTube: 
https://bit.ly/317fPZI)  
 
Groep 4 t/m 8 
De leerlingen kunnen een foto maken 
van hun tekening en die invoegen in 
PowerPoint of Keynote of via Imovie. 
Daarna kunnen ze het zelf inspreken 
met behulp van een microfoon en de 
plaatjes een animatie geven. Uitleg 
voor het maken van een digitaal 
prentenboek in PowerPoint: 
https://bit.ly/2qovcjx of 
https://bit.ly/36Gbdxa.  
 
 
 
 
 
 

Tip 
Voor een ouderavond of inloop is het 
leuk om een QR code van het 
YouTube filmpje te maken en op de 
tafel van de desbetreffende leerling 
te zetten.  
 

 
 
Er zijn ook verschillende Apps en 
websites waarin boeken gemaakt en 
bewerkt kunnen worden door 
leerlingen:  

• De Boekenbakker  
o https://www.nbdbiblion.nl/

product/de-boekenbakker 
• Storybird 

o https://storybird.com/ 
• App: Book Creator 

 

 
 
 


