Vragen om het Vertel eens gesprek op gang te brengen.
In de les wordt beschreven hoe je een vertel eens gesprek met de klas kan voeren. Het niet
voorspelbare en spontane karakter is daarbij van toegevoegde waarde op de beleving van de
leerlingen. Mocht het gesprek toch vastlopen dan staan hieronder per verhaal een aantal vragen als
handreiking. Het is niet de bedoeling om deze vragen allemaal te behandelen.

Vragen bij ‘en de Kus kwam’ van Splinter Chabot
Zijn jou woorden of zinnen opgevallen die je bijzonder mooi vond?
•
•
•

Wat doe je als je zo’n woord of zin tegenkomt?
Wat doe je met die woorden en zinnen?
Waar doen die woorden of zinnen je aan denken?

Ken je iemand die dit verhaal heel mooi zou vinden?
•
•

En wie zou het niet mooi vinden?
Wat voor iemand moet je zijn om van dit soort verhalen te houden?

Vragen bij ‘Vroeg donker’ van Aimee de Jong
Was er iets in het verhaal dat je zelf wel eens hebt meegemaakt?
•
•
•

Maakt dat een verhaal leuker om te lezen of juist niet?
Liep het in het verhaal net zo als toen jij het zelf meemaakte?
Wat was anders?

. Wat vind je het interessantst aan dit verhaal?
•
•

Wat zou er met het verhaal ge- beuren als dit er niet in zat?
Zou dit ook een (begin van een) verhaal op zich kunnen zijn?

Vragen bij ‘Als we vallen’ van Khalid Boudou
Wie vertelt het verhaal?
•
•

Wat zou er gebeuren als het verhaal door iemand anders werd verteld?
Kom je dan andere dingen te weten?

Zag je het verhaal voor je ogen gebeuren? Wat zag je?
•
•
•

Vertel eens wat je voor je zag?
Hoe zag die plek eruit?
Hoe zag de hoofdpersoon eruit?

Meer vragen?
Kom je er nog steeds niet uit? Gebruik dan de Vragenkaarten die zijn te vinden op de site van de
Bibliotheek op school .

