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 1. Houd een interview met de hoofdpersoon van het boek. Stel tenminste 10 vragen en bedenk wat de 
hoofdpersoon zou antwoorden. Je moet informatie uit het boek aan de orde laten komen in je interview en het 
moet begrijpelijk zijn voor iemand die het boek niet gelezen heeft. Maak je lezers nieuwsgierig naar het boek, 
maar verklap ook niet te veel. Je begint met een inleiding waarin je uitlegt wie je interviewt en eindigt met een 
slot waarin je de geïnterviewde bedankt en eventueel een conclusie trekt. Je mag eventueel een interview uit 
een krant of tijdschrift als inspiratiebron gebruiken.  

2. Teken een gedetailleerde plattegrond van een belangrijke ruimte in het verhaal. Leg in ongeveer 100 
woorden uit waarom deze ruimte belangrijk is en hoe je weet of waarom je denkt dat die ruimte er zo uit moet 
zien. Verwijs naar de bladzijden in het boek waar je informatie of inspiratie vandaan hebt gehaald.  

3. Ontwerp en teken een nieuwe kaft voor het boek en zorg dat hij past bij de sfeer van het verhaal. Op de 
voorkant van de kaft komen uiteraard de titel, de naam van de schrijver én de uitgever te staan. Op de 
achterkant komt een stukje waarin je lezers benieuwd maakt naar het verhaal. (Uiteraard bedenk je dit stukje 
zelf!) Je mag bij deze opdracht geen plaatjes van internet gebruiken.  

4. Maak een reclamefolder voor het boek. Een folder is altijd een gevouwen blad. Werk dus met verschillende 
kolommen. Gebruik een A4-blad dat je in tweeën of in drieën vouwt. Bedruk de voorkant én de achterkant. 
Vermeld in ieder geval titel / schrijver / uitgever / prijs / waar het boek te verkrijgen is en schrijf een kort stukje 
over het boek en over de schrijver (elk ongeveer 50 woorden en uiteraard zelf bedacht). Je mag eventueel een 
bestaande folder (voor een ander boek of product) als inspiratiebron gebruiken.  
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5. Kies een stuk van ongeveer 250 woorden uit het boek en herschrijf dit stuk van het verhaal in een andere 
stijl. Bijvoorbeeld: romantisch, ironisch, platvloers. Zorg dat het herschreven stuk even lang is als het origineel 
en dat alle oorspronkelijke verhaalelementen erin te herkennen zijn. Noteer ook op welke bladzijde(n) de 
originele versie te vinden is.  

6. Kies een stuk van ongeveer 250 woorden uit het boek en herschrijf dit stuk van het verhaal alsof het in een 
hele andere tijd speelt (bijvoorbeeld in de oorlog, in de 19e eeuw of in de Middeleeuwen). Pas ook het 
taalgebruik aan. Zorg dat het herschreven stuk even lang is als het origineel en dat alle oorspronkelijke 
verhaalelementen erin te herkennen zijn. Noteer ook op welke bladzijde(n) de originele versie te vinden is.  

7. Bedenk vijf andere titels voor het boek en licht ze duidelijk toe (minimaal 50 woorden toelichting per titel). 
Zorg dat elke titel bij het hele boek past en niet alleen bij een bepaald fragment.  

8. Zoek drie gedichten die bij het verhaal passen. Kopieer deze en plak ze in je dossier of schrijf ze over. (Zet 
er duidelijk bij wie de schrijver van het gedicht is en waar je het gedicht vandaan hebt (bronvermelding). Per 
gedicht leg je in minimaal 100 woorden uit waarom je het gekozen hebt. Verwijs daarbij naar fragmenten, 
bladzijden, hoofdstukken uit het boek.)  



 

 

 9. Maak van een stuk van het verhaal een strip van minimaal 8 plaatjes (en leg in minimaal 50 woorden uit 
waarom je juist van dit stuk een strip wilde maken.)  

10. Maak een krantenbericht bij een belangrijke gebeurtenis in het verhaal. Zorg ervoor dat het er uit ziet als 
een krantenbericht (dus kolommen, titel, plaatsnaam, schrijver, tussenkopjes, eerste alinea dikgedrukt). Zoek 
daarom eerst een bericht uit de krant (niet van internet) dat je als voorbeeld neemt en voeg dit artikel ook bij. 
Je krantenbericht is minimaal 150 woorden. Leg in een apart stukje tekst uit over welk fragment uit het boek 
het gaat en geef daarbij ook bladzijde- of hoofdstuknummers.  

11. Zoek in een tijdschrift (bijvoorbeeld een roddelblad) een artikel over een bekend persoon en schrijf een 
artikel met precies dezelfde opbouw en stijl, maar dan over de hoofdpersoon van je boek (minimaal 150 
woorden). Voeg ook het nageaapte artikel toe.  

12. Maak van een stuk van het boek een filmscript. Teken minstens 8 shots en geef aanwijzingen voor de 
cameraman en de acteurs/actrices. Welke acteurs/actrices zou je kiezen?  

13. Maak gedetailleerde tekeningen van minstens 5 personen uit het boek en leg uit hoe je weet of waarom je 
denkt dat die personen er zó uit zien. Noteer de bladzijden of hoofdstukken waarin je dat gelezen hebt. Kies 
geen personen waarvan al een tekening op de kaft of in het boek staat.  



 

 

 
14. Maak een collage bij het verhaal. Zoek minimaal tien plaatjes / foto's die precies bij het verhaal passen. 
Plak deze in je leesdossier en leg in minimaal 25 woorden per plaatje uit waarom je ze bij het verhaal vindt 
passen. Je mag bij deze opdracht geen internet gebruiken.  

15. Zoek tien uitdrukkingen en/of spreekwoorden die van toepassing zijn op het boek. Leg per uitdrukking in 
minimaal 25 woorden uit waarom je die gekozen hebt. Verwijs daarbij naar fragmenten, bladzijden, 
hoofdstukken uit het boek.  

16. Vertel uit je eigen leven een gebeurtenis en geef weer waarom die gelijkaardig is aan een gebeurtenis in 
het verhaal. Je kan dat doen a.d.h. v. een fotoboek.  

17. Het personage koestert een voorwerp. Aan dit voorwerp heeft hij bepaalde herinneringen. Hij stalt dit 
voorwerp uit onder een stolp. Teken dit voorwerp onder de stolp of zoek dit voorwerp. Daarna kom je in de rol 
van dit personage in de boekenkring vertellen over jouw voorwerp onder de stolp. Waarom koester jij dit 
voorwerp zo sterk? Waarom zou je hart breken zou er ooit iets met dit voorwerp gebeuren?  



 

 

 
18. Het einde van het verhaal vond je nogal teleurstellend, onverwacht, triestig, te ‘ze leefden nog lang en 
gelukkig’,...Jij bent nu de schrijver en je mag het einde herschrijven naar een voor jou bevredigende afloop 
van het verhaal.  

19. Teken of illustreer op een andere wijze de kleerkast (of een hele inloopdressing) van het hoofdpersonage. 
(Goede opdracht bij historische boeken). Je mag natuurlijk inspiratiebronnen gebruiken zoals het internet.  

20. Teken de levensloop van een personage: Toen hij nog in de buik van zijn moeder zat, als baby, als kind 
van ongeveer 10 jaar, als 30ger, als bejaarde en wanneer hij in een kist onder de grond zit. Gebruik hiervoor 
de meest passende technieken die we reeds leerden tijden de MUVO-lessen.  

21. Schrijf een liefdesbrief (of een andere soort brief) naar het hoofdpersonage. Eventueel kan het 
hoofdpersonage de liefdesbrief beantwoorden.  

22. Het personage is toe aan een nieuwe (slaap)kamer. Maak een foto/tekening van de huidige kamer en 
maak een moodboard (zoek op wat dat is) voor de nieuwe kamer.  



 

 

 
23. Muziek maken of spelen dat past bij de sfeer van een fragment. Het moet muziek zijn zonder woorden. Je 
neemt dat geluidsfragment op en je leest het fragment expressief voor terwijl je de muziek laat afspelen.  

24. Een stopmotion filmpje maken dat een fragment weergeeft. Voeg een verteller of geluid toe aan het filmpje.  

25. Zoek 5 leuke woorden uit het boek en maak er een gedicht mee dat past bij het een fragment uit het boek 
of bij het verhaal.  

26. Maak een menukaart voor het feestje dat het hoofdpersonage zal geven voor de goede afloop van een 
bepaalde gebeurtenis in het verhaal.  

27. Ontwerp (3D, in stof) het lievelingsdier of lievelingsknuffel waarbij het personage troost kan vinden, rust 
kan vinden of zijn geheimen aan kan toevertrouwen. Leef je in in de rol van dit dier/knuffel en vertel wat er jou 
werd verteld door het hoofdpersonage.  



 

 

 

 

28. Schrijf een Nederlandse tekst op een bestaande melodie. Het lied moet passen bij het verhaal of bij een 
fragment uit het boek.  

29. Schrijf 5 dagboekfragmenten die passen bij het verloop van het verhaal. De evolutie van het verhaal moet 
er duidelijk in naar voor komen.  

30. Neem als reporter een interview af van één van de nevenfiguren uit het verhaal. Stel alleen vragen die te 
maken hebben met wat er in het verhaal gebeurt en geef ook antwoord zoals dat in het boek werkelijk gebeurt. 
Houd dan ok rekening met de verhouding van dat personage tot de hoofdfiguur. Als het nevenpersonage 
jaloers is, dan zal hij/zij anders reageren dan wanneer het de beste vriend/vriendin is van het hoofdpersonage. 
Kies ook of je voor een rioolblad of een kwaliteitsmagazine werkt. Je vraagstijl eninterpretatie van het interview 
zal daardoor wijzigen.  

31. Maak een Powerpoint Presentatie over het boek dat je las. Je kan daarbij zo creatief zijn als je wil. Werk 
met foto’s, tekeningen, tekst door elkaar. Zorg dat het verhaal zo goed mogelijk in beeld komt. Probeer je te 
houden aan een twintigtal dia’s.  


