Lesbrief: fictie/ nonfictie

Bestemd voor:

brugklas of tweede klas

Tijd:

ongeveer 50 minuten (1 lesuur) docenten kunnen opdrachten
naar eigen inzicht bewerken zodat het binnen hun
lesprogramma past.

Benodigde materialen:

lokaal met computers (mag in tweetallen)
(Wanneer er geen computers beschikbaar zijn in het lokaal
kunnen de teksten van de websites natuurlijk ook uitgeprint
worden.)
atlas, boek Dwaalspoor in de diepte

Lesdoel:

Leerlingen weten het verschil tussen fictie en non-fictie en
kunnen deze teksten van elkaar onderscheiden door te oefenen
verschillende teksten. (kerndoel 8)
Leerlingen weten het verschil tussen realistisch en nietrealistische verhalen en kunnen aangeven welke tekst realistisch
is en welke niet door hiermee te oefenen in opdrachten.
(kerndoel 8)

•

Introductie onderwerp

Vraag de leerlingen of ze het verschil weten tussen fictie en non-fictie. Bespreek hierbij
leesboeken, kranten, films, documentaires etc.
Laat ze voorbeelden bedenken van:
- Een tekst die fictie is, een tekst die non-fictie is.
- Een televisieprogramma dat fictie is, een tv programma dat non-fictie is
- Een film die fictie is, een film die non-fictie is.
Orden de resultaten in een woordweb op het bord.
•

Opdracht 1. Het doel van de tekst. (10 minuten)

Stel de leerlingen de vraag: Wat zou het doel zijn van een non-fictie-tekst en wat het doel van
een fictieve tekst?
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Laat de leerlingen het antwoord voor zichzelf noteren en bespreek vervolgens klassikaal de
uitkomst.

Bespreek ook het verschil tussen realistische verhalen (verhalen die echt gebeurd lijken te
zijn) en niet-realistische verhalen (sprookjes, science fictionverhalen etc).
Laat ze voorbeelden bedenken van:
- Een realistisch verhaal en een niet-realistisch verhaal.
•

Opdracht 2. Fictie of non-fictie? (25 minuten)

Laat zien dat in Dwaalspoor in de diepte een heel hoofdstuk verteld wordt in de vorm van
krantenartikelen.

Vraag de kinderen om te bedenken waarom de schrijver ervoor gekozen zal hebben om het
verhaal te vertellen met krantenartikelen. (Dit gaat over fictie waarin de vorm van non-fictie
gebruikt wordt; het blijft fictie terwijl het eruit ziet als non-fictie.)

Laat de leerlingen in tweetallen het volgende krantenbericht lezen en de vragen maken.

Kortsluiting waarschijnlijk oorzaak van hotelbrand
Waarschijnlijk is kortsluiting in de bedrading van de dienstlift de oorzaak
geweest van de hotelbrand afgelopen week in Katmond aan zee.Van onze
verslaggeefster

KATMOND

De dienstlift bevond zich aan de achterzijde van het pand en werd veelvuldig gebruikt door het
bedienend personeel van het restaurant op de begane grond. De spoelkeuken van het restaurant
bevond zich in de kelder. Het personeel bracht de vuile vaat steeds met de dienstlift naar beneden.
Volgens een woordvoerder van de politie is bij onderzoek gebleken
dat de lift sterk verouderd was en dat er al jaren geen onderhoud aan gepleegd was. Waarschijnlijk is
de kortsluiting op woensdag 27 mei jl. het gevolg geweest van dit gebrek aan onderhoud.
Slachtoffers van de brand onderzoeken nog of de directie van het hotel aansprakelijk gesteld kan
worden voor de geleden schade wegens nalatigheid.
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1. Is dit krantenbericht fictie of non-fictie? Waarom? Vind je het een realistisch bericht?
2. Is Dwaalspoor in de diepte een realistisch of niet realistisch verhaal?
3. De gebeurtenissen in dit krantenbericht spelen zich af in Katmond aan Zee. Weet jij in
welke provincie Katmond aan Zee ligt? Zoek deze kustplaats op in een atlas. Wat heb
je nu ontdekt?

Lees het volgende bericht uit de Volkskrant:

4. Is dit krantenbericht fictie of non-fictie? Waarom?
5. Denk je dat dit verhaal echt gebeurd is of niet? Waarom?
6. In dit krantenbericht gaat het over Sealand. Is Sealand een bestaand land of niet?
7. Zoek op internet naar Sealand. Wat vind je erover?

•

Opdracht 3 Zelf schrijven: Van nonfictie naar fictie. (15 minuten)

(Individuele opdracht)
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Vertel de leerlingen dat er in de krant soms berichten staan die grappig, spannend of juist heel
vreemd zijn. Daarvan kun je nieuwsgierig worden en je afvragen wat er allemaal gebeurd is,
voordat dit bericht in de krant kwam. Geef de leerlingen het volgende voorbeeld van zo’n
bericht uitgeprint (maak een kopie van de onderstaande afbeelding)
Het gaat om het berichtje onder het kopje Manchester:

Dit berichtje heeft echt in de krant gestaan. Het gaat hier dus om een waargebeurd verhaal.
Laat de leerlingen bedenken welke informatie zij nodig hebben om van dit nonfictie-verhaal
een fictief verhaal wil maken.

Om het verhaal te kunnen opschrijven, moet de leerling zich eerst een beeld vormen van deze
16-jarige jongen uit Oldham. Vragen die daarbij helpen zijn bijvoorbeeld:
Wie was deze jongen?
Wat was hij voor een type? (zelfverzekerd, verlegen, aardig, etc)
Uit wat voor familie kwam hij? Had hij broers of zusjes? Wie waren zijn vrienden?
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Waarom gebruikte hij zoveel deodorant? Was er iets gebeurd misschien? En zo ja, wat
dan?

Laat de leerling zelf een krantenbericht uitkiezen, waarmee hij/zij een fictief verhaal gaat
schrijven. (Het mag een bericht uit de bovenstaande berichten zijn.) Laat de leerling het
verhaal zo realistisch mogelijk opschrijven. Het verhaal eindigt met het gekozen
krantenbericht. (opdracht kan thuis afgemaakt worden).
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