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Deze lesbrief hoort bij de bundel Spookbeeld. Het boek
bevat twaalf spannende, moderne spookverhalen voor
kinderen vanaf ongeveer tien jaar. De verhalen zijn door
proeflezers ingedeeld op engheid, waardoor het voor
leerkracht of begeleider eenvoudig is de keuze van de
verhalen aan te passen op de groep. De les geeft de
kinderen de kans om ‘lekker te griezelen’. Tegelijk leren ze
hoe een schrijver een spookverhaal extra spannend maakt.
In onderstaande tekst is uitgegaan van het titelverhaal
Spookbeeld. Het is natuurlijk mogelijk een ander verhaal
uit de bundel te kiezen.
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Voorlezen
Lees pagina 160 – 171 voor van het titelverhaal
‘Spookbeeld’.
In dit verhaal heeft Sanne een ‘geestenzoeker’ gedownload
op haar telefoon die echt lijkt te werken. Samen met
een groepje leerlingen belanden ze ’s avonds laat in een
leegstaand huis, waar het niet pluis blijkt te zijn.

Schrijven
Lees de passage uit het verhaal Spookbeeld op
pagina 170-173.
Laat de kinderen opschrijven hoe het verhaal volgens hen
afloopt. Een paar kunnen hun versie zo spannend mogelijk
voorlezen voor de klas.
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Kringgesprek: waar ben je bang voor?
• De schrijver van dit verhaal probeert de
lezers bang te maken. Hoe doet ze dat
eigenlijk? Welke elementen gebruikt ze?
Denk aan: het donker; het kleine streepje licht dat meer
verborgen houdt dan het laat zien; het feit dat het huis leeg
is; het late tijdstip; het feit dat de kinderen op verboden
terrein zijn; de deur die plotseling op slot zit; de vlucht; de
angst van de hoofdpersonen.

• Vraag aan de kinderen: waar zijn jullie bang
voor? Zou je dat ook in een verhaal kunnen
gebruiken?
Denk aan: monsters, zoals vampiers en weerwolven;
vreemde geluiden; spinnen; je ouders kwijtraken; vreemde
dingen onder je bed.

• Veel mensen zijn voor dezelfde dingen bang.
Hoe zou dat komen? Zou dat overgaan als je
ouder wordt?

Je kunt na de introductie ervoor kiezen om door te gaan met
het volgende lesidee.
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Griezelquizz
1. Een vampier slaapt…
A’s nachts in bed
Aoverdag in een doodskist
A’s nachts in een doodskist
2. Een weerwolf dood je door…
Aeen houten staak in het hart
Aeen zilveren kogel
Avuur
3. Vampiers zijn dol op
Azonlicht
Abloed
Aknoflook
4. Welke griezel heeft geen spiegelbeeld?
AHeks
AVampier
ASpook
5. Spoken komen tevoorschijn om…
AMidzomernacht
AZonsondergang
ATwaalf uur ’s nachts
6. Een heks herken je doordat…
AZe bijna niks weegt.
AZe een lange neus heeft
AZe een puntmuts draagt
7. Hoe word je een weerwolf?
ADoor de beet van een andere weerwolf
ADoor een betovering
ADoordat je vader of moeder ook een weerwolf was
8. Frankenstein was…
AEen zombie
AEen professor
AEen monster
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Griezelfilmpje maken
Laat de boektrailer van Spookbeeld zien
(te vinden op Youtube)
Met Windows Movie Maker is het eenvoudig om een
filmpje te maken. Verdeel de kinderen in groepjes. Geef elk
groepje een scene uit het verhaal. Maak de rollen herkenbaar door bijvoorbeeld Stefano een pet te geven, of Sanne
een felgele blouse. Laat de kinderen samen bedenken hoe
ze ‘hun’ scene kunnen spelen. Film de korte scenes met een
telefoon of camera. Voeg de scenes samen met Windows
Movie Player.
Groep 1:
			

Sanne laat de Spookbeeld-app zien aan haar
vrienden en ze gaan op onderzoek.

Groep 2:
			

De kinderen gaan het donkere spookhuis
binnen en horen geluiden.

Groep 3:
			

Op de bovenverdieping van het huis worden
de kinderen bedreigd door de spoken.

Groep 4:
			

Sanne en Stefano ontsnappen uit het
Spookhuis.

Griezelmiddag
De les kan natuurlijk worden afgesloten met een griezelmiddag. Laat de kinderen elkaar tot griezel schminken,
verduister het klaslokaal, lees een spannend spookverhaal
voor en vertoon de film!

v eel gri ez el p l ez i e r

Download ook de gratis spook-app in de
iTunes Store en zoek naar geesten in de klas!
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