
Lesbrief Superhelden

Doelgroep
groep 4-5-6
Doel van de les
een held als hoofdpersoon kiezen en daar iemand (tegenpool) en iets (hobbels)
‘tegenover zetten’
Wat gaan de leerlingen doen?
een kort verhaal schrijven met jezelf in de rol van superheld
[individueel werken]
Tijdsduur
30 - 45 minuten
Nodig
printblad Jouw superheld
Voorbereiding
printblad printen

Stap 2

Stap 1

een verhaal schrijven met jezelf in de hoofdrol

Gesprekje met de groep: wat is een superheld eigenlijk?
Dit kun je in eerste instantie heel open laten, maar daarna ook inkaderen: een superheld
heeft een superkracht, à la:
-          Pipi Langkous / Astrid Lindgren (megasterk)
-          Superjuffie / Janneke Schotveld (kan krijtjes eten en vliegen)
-          Matilda / Roald Dahl (is superslim)
-          De rampzalige geweldige zomer van Daan S. / Marlies Slegers (vanaf 9 jaar)
-          Superhelden / Marcel van Driel (vanaf 9 jaar)
-          sprookjes
Laat de leerlingen zelf voorbeeldboeken of verhalen noemen met helden.

Bekijk met de klas het filmpje ‘Superhelden’ met Schoolschrijver Marcel van Driel via
www.deschoolschrijver.nl/filmpjes. [NB sommige van de boeken van Marcel van Driel zijn
vooral geschikt voor de bovenbouw. Dat maakt voor deze opdracht niet uit.]

Leid de opdracht in voor de kinderen: Stel jij wordt je eigen superheld, voor één dag.
Je kunt twee kanten op:
-  jezelf een talent geven: je wordt supergoed in iets waar je nu juist niet goed in bent
-  iets waar je al wel goed in bent, verder vergroten.
Maak een keuze: wat voor held word jij? Omschrijf je unieke kracht of kenmerk. En: hoe zie
je eruit?
Denk ook alvast na over de hobbels die je tegen gaat komen als held (zie onder stap 4).

Stap 3

http://www.deschoolschrijver.nl/filmpjes


Stap 5

- Het boek ‘Helden! - mensen die de wereld mooier maakten’ van Janny van der Molen
(non-fictie) kan dienen als inspiratie bij het praten over ‘wat helden zijn’
- In veel boeken van nu verenigt een (hoofd)persoon kenmerken van een held én anti-
held, bijvoorbeeld Mees Kees (van Mirjam Oldenhave). Dit kun je eventueel ook
bespreken.

Stap 4
Deel het printblad Jouw superheld uit. De kinderen omschrijven daarop hun dag als
superheld, van begin (ochtend) tot eind (avond). Ze beantwoorden de vragen:
-  wat maak je mee?
-  welke persoon kom je tegen die jou dwarsboomt?
-  met welk probleem zadelt die persoon je op?
-  hoe los je dat op?

Bespreek klassikaal wat de kinderen geschreven hebben. 

Extra tips


