
Zo maak je een 
eigen boek met 

kleuters!

Tips 
voor een 

vrolijk en creatief 
schrijf- en 
verzinspel!



Maak een eigen boek
Tips van Nanda Roep

Een verhaal bestaat uit drie delen: het begin, het probleem, 
en de oplossing.

Het begin
Je vraagt één kind: Waar wil je dat het verhaal over gaat?
Meisjes zullen geregeld ‘prinses’ antwoorden, is mijn ervaring, en 
jongens kiezen graag een ‘tijger’ of iets gevaarlijks als een ‘piraat’. 

Vraag naar het wie, wat, waar en waarom van deze figuur. 
‘Hoe ziet deze prinses/tijger/piraat eruit?’; ‘Hoe heet hij/zij?’; 
‘Wat is zij/hij aan het doen?’
Schrijf zoveel mogelijk letterlijk mee met de woorden die het kind 
uitspreekt.

Een middagje spel
en blijkt soms be

st lang voor een 
vijfjarige. 

Door samen een ‘b
oek’ te maken, ko

m je creatief de 
tijd door.

Het bestaat uit 4
 delen:

1: je zet twee kl
euters aan tafel o

m het verhaal te 
verzinnen*

(*lees de tips voo
r het begeleiden v

an het verhaal hi
eronder) 

2: daarna een hal
f uurtje zelf spel

en (jij print hun 
verhaal 2 

keer. Let op: 1-2 
regels per blad - 

zie ‘tip’ aan het 
einde.)

3: nu op elke bla
dzijde tekenen bij

 het verhaal. 

4: nog even spele
n (jij maakt de p

apieren vast, bijv
oorbeeld met 

een nietmachine) 
en een leuke midd

ag is alweer voor
bij. 

Ze krijgen zelfs e
en boek mee naar

 huis!



Nu komt er een tweede figuur bij. ‘Wie komt 
eraan?’  

Opnieuw volgt een uitvoerige beschrijving van 
het personage.  

Het kan zijn dat je op dit punt bezorgd raakt
 of het verhaal  

wel zo leuk zal worden als je hoopt. Hoeft ni
et: dat wordt het.

Het probleem

Het doet iets met de eerste figuur wanneer de
 tweede erbij  

komt. Deze wordt boos, blij, verdrietig, verlief
d of desnoods  

angstig. Hier stel je vragen als: ‘Vindt de prin
ses/tijger/piraat  

het leuk dat de ander eraan komt?’ ‘Wat doet
 hij/zij nu de  

tweede figuur erbij is?’ Misschien begin je zel
fs wat te stoken: ‘Bete-

kent het dat hij/zij hem wil wegjagen?’

Nu volgt het gemakkelijkste en misschien wel 
het leukste gedeelte: de 

kleuters reageren op elkaar. Je vraagt wat de
 ene doet en daarna hoe 

de ander zich daartegen verzet en weer wat d
ie ene er nú dan tegen 

doet... Dit hoeft niet per sé lang te duren, een
 paar keer reactie 

geven is voldoende. 

Ze mogen natuurlijk ook samen reageren op ee
n situatie,  

zoals de jongens uit de tv-aflevering die mons
ters en dino’s tegen-

komen, of die in de ruimte zijn. (Te zien op y
outube.)

De oplossing

Daarna stuur je aan op de oplossing. ‘Maar... 
hoe kwam het dan 

weer goed?’ 

Tot slot schrijf je iets als: ‘En zo gingen ze 
het doen. EINDE’.

Een leuke tip is om het verhaal in zo’n 

zes tot acht tekstblokjes te knippen, 

die elk op een eigen print staan. 

Op ieder papier tekent je kind 

wat er beschreven staat. Zo wordt het 

echt een ‘eigen boek’.

Tip: Kijk enkele afleveringen ‘Mijn eigen boek’ op het Youtube-kanaal van Nanda Roep.



PS: Is jouw verhaal langer? Download dan gratis het grotere boekentemplate! 


