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Stripverhaal maken 

 
Leeftijdsgroep:  Kinderen van 6-12 jaar (groep 3 tot en met 8) 

Tijdsduur van de thuis-speel-tip:  

55 minuten, verdeel dit op in; 

 20 minuten werken 
 5 minuten bewegen 
 20 minuten werken 
 5 minuten bewegen 
 20 minuten werken  

TIP 1: Kinderen zijn productiever en nemen meer op als zij maximaal 20 minuten werken 
en dan 5 minuten pauze houden. Laat de kinderen tussendoor bewegen / eten & drinken 
of iets dergelijks.  

TIP 2: Complimenten krijgen vindt ieder mens fijn. Benadruk wat je kind goed heeft 
gedaan.  

Tip 3: Bespreek de spelling waar nodig. Ga pas aan de slag met het bespreken van de 
spelling als het hele verhaal af is.  
 

Wat heb je nodig voor een uur vermaak? 

 Grijs potlood 
 Kleur potloden/ stiften /gum 
 Format stripverhaal  
 Formats; hoe schrijf ik een verhaal? 
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Stap voor stap 

Hoe maak je nu een stripverhaal? 
 

1. Verzamel alle materialen die je nodig hebt, zoals hier boven beschreven. 
 

2. Bedenk je verhaal, met behulp van het blad; ‘verhalen schrijven’. 
LET OP: het is handig als je alles eerst met een grijs potlood maakt! Dan kan je het 
nog uitgymmen   
 

3. Vul het lege werkblad; ‘verhalen schrijven ’ in. 
 

4. Schrijf je verhaal nu uit. Wat zegt wie?  
 

5. Teken je verhaal (met een grijs potlood). Dit kan in het format stripverhaal, dit 
format is bijgevoegd in de bijlagen, of je maakt zelf een stripverhaal indeling. 
Natuurlijk mag je stripverhaal ook langer dan 1 bladzijden   
 

6. Ben je klaar met het schetsen van je verhaal en je tekeningen? Dan kan je je 
verhaal mooi maken, zoals je zelf wilt. Met kleurpotloden of stiften.  
t 

7. Een paar voorbeelden van stripverhalen: 
 

 

 

 


