S JO E R D K U Y P E R

Voor de docent

Discipline:
Literatuur

Lees het fragment voor.

Op de voorkant van het boek zie je dit droste-effect ook. Daarop staat een tekening van een schrijver die een verhaal schrijft
waarin hij zelf voorkomt als schrijver die een verhaal schrijft

Voorspellende vraag na het voorlezen

over een schrijver die een verhaal schrijft en zo maar door.

Meneer Droste vertelt een verhaal over de handen van Ite. Wat
denken jullie dat de waarheid zou kunnen zijn over de handen

En zo is het boek ook opgebouwd. Het is een verhaal in een

van Ite?

verhaal. In de literatuur noemen we dat een raamvertelling.
Bedenk zelf ook een verhaal in een verhaal. Begin met het

Voor de leerlingen

schrijven van een verhaal, waarin je een ander verhaal vertelt.

Opdracht 1: kinderboek

Je eindigt dan weer met het einde van het verhaal waar je mee

In dit fragment komen veel kinderboeken voor. Kun jij je nog

bent begonnen. Je kunt bijvoorbeeld over jezelf vertellen en dat

een boek herinneren dat je hebt gelezen of dat is voorgelezen

je een verhaal vertelt. Dit verhaal beschrijf je dan en dan eindig

aan je? Waar ging dat boek over? Hoe heette het boek? Wie

je weer met iets over jezelf. Zo vertel je een verhaal in een ver-

speelde erin mee? Wat gebeurde er? Bespreek dit in groepjes

haal, een echte raamvertelling dus.

met elkaar. Hoe komt het dat je juist dit boek hebt gekozen?
Kwam dit omdat het mooi werd voorgelezen of juist omdat je

Laat je verhaal aan iemand anders lezen, die er tips over mag

het zelf kon lezen?

geven. Dat doe je zelf ook over het verhaal van de ander. Verbeter je eigen verhaal aan de hand van de tips.

Opdracht 2: het droste-effect
Meneer Droste is genoemd naar het droste-effect. Dit effect
is genoemd naar Droste, een producent van cacao. Op de cacaoblikken is een verpleegster afgebeeld die een dienblad
draagt met daarop hetzelfde blik cacao, waarop ze dan weer
zelf staat met het cacaoblik en zo maar door. Zoek maar eens
op internet of je er een plaatje van kunt vinden.

Wie wil zijn/haar verhaal voorlezen in de klas?

M E N E E R DRO S T E VA N H E T K I N DE R B O E K E N M USE U M

Lesopdracht

