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MATERIAAL
Boek :  Team  Mortis  -  De  Slaventocht  door  Bjorn  Van  den

Eynde

Pen ,  markeerst i f ten ,  papier  en  creativ iteit

2  lesuren

LEES
Lees  het  f ragment  op  pagina  10  tot  en  met  13 .

Prikkel  de  creativ iteit  van  je  leer l ingen  door  ze  een

fragment  te  laten  schri jven  waarin  een  gruwel i jke  moord

gebeurt .  

 

WOORDSPIN
Laat  de  leer l ingen  een  woordspin  maken  als  voorbereiding

voor  het  schri jven  van  een  eigen  f ragment .  

Welke  elementen  gaan  ze  gebruiken?  Waar  vindt  de  moord

plaats?  Wat  kunnen  de  s lachtoffers  doen?  Wie  gaat  sterven?

Waarom  kiest  de  ene  voor  leven  /  de  dood?  

Laat  ze  vervolgens  markeren  welke  informatie  ze  wil len

gebruiken  in  hun  f ragment  of  welke  informatie  ze  verder

wil len  uitwerken .  

 

 

TEAM MORTIS DE SLAVENTOCHT

BJORN VAN DEN EYNDE

€ 17,99

Vraag jouw promotioneel 

klasmateriaal aan via

sacha@baeckensbooks.be

DOELGROEP
Tweede  en  derde  leer jaar  secundair  onderwijs
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AAN DE SLAG
Laat  je  leer l ingen  een  eerste  kladvers ie  schri jven  van  hun

fragment  met  volgende  criter ia :  

Er  mogen  s lechts  twee  personages  meespelen .

Geef  de  personages  een  naam  en  indien  nodig  een  uiter l i jk

kenmerk .  Opgelet :  ze  zi jn  geschminkt .  

Waar  komen  de  personages  vandaan?  Wat  waren  ze  daar

aan  het  doen?  Kennen  ze  elkaar?  

Wat  doen  de  personages  t i jdens  de  moord?  

Hoe  komt  het  personage  aan  zi jn  /  haar  einde?  

Laat  de  leer l ingen  vr i j  om  extra  informatie  toe  te  voegen .

 

CONTROLEER

Hoofdletters  en  leestekens  aanwezig?  

Is  al les  een  mooi  geheel?  Maak  je  geen  overhaaste

sprongen?

Vermijd  woordherhal ingen !  Gebruik  in  plaats  een  synoniem

of  een  verwi jswoord .  

Zi jn  de  zinnen  niet  te  lang?  Maar  ook  niet  te  kort?  Wissel  af !

Hebben  mijn  personages  een  naam  gekregen?  Heb  ik  ze

uiter l i jke  kenmerken  of  karaktereigenschappen  toegekend?  

Schri jven  i s  schrappen ,  aanpassen ,  herformuleren ,  . . .  

Laat  hun  fantasie  de  vr i je  loop  maar  zorg  er  wel  voor  dat  het

een  mooi  geheel  i s .  

Laat  je  leer l ingen  zelf  hun  werk  controleren  aan  de  hand  van

deze  handige  checkl ist .  

 

SLOT
Laat  de  leer l ingen  elkaars  werk  lezen  en  beoordelen  met

opbouwende  feedback .  Als  er  nog  voldoende  t i jd  over  i s ,  kun

je  de  leer l ingen  hun  f ragment  laten  voorlezen  aan  de  hele

klas .
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