
Als je een verhaal gaat schijven is er een aantal dingen waar je op moet letten: 
 1. De opbouw van het verhaal
 2. De spelling, hoofdletters en punten/komma’s. 

De opbouw van een verhaal
Een verhaal heeft een titel. Een titel is de naam van het verhaal en staat bovenaan het verhaal. De titel zegt 
iets over een verhaal. Krantenberichten hebben ook een titel. In een krant noemen we dat een krantenkop. 

Na de titel komt een begin, een inleiding. Een inleiding is een stukje van het verhaal dat vertelt waar het ver-
haal over gaat. Nadat je de inleiding van een verhaal gelezen hebt, weet je vaak waar het verhaal over gaat.  
Krantenberichten hebben ook een inleiding. Die is meestal dikgedrukt.

Na de inleiding komt de kern. In de kern wordt het belangrijkste van het verhaal verteld. 
Na de kern komt het slot. In het slot eindigt het verhaal. Het verhaal is afgelopen na het slot.

Spelling, hoofdletters, punten/ komma’s
In een verhaal horen geen spelfouten thuis! Dat staat slordig. Om goed te controleren op spelling kun je ver-
schillende dingen doen:
 •  Kijk het goed na met de spellingregels bij de hand.
 •  Laat een klasgenoot je werk nog eens nakijken.
 •  Laat je juf of meester je werk nakijken.
 •  Typ het verhaal op de computer en zet de spellingscontrole aan.

Een voorbeeld van een verhaal:
De koert (titel)

Soms zie je dieren, waarvan je niet weet wat voor dier het precies is. Ik kwam pas zo’n dier tegen en daarover 
gaat dit verhaal. (inleiding)

Ik liep door het bos, op zoek naar kastanjes. Plotseling zag ik iets staan. Het leek wel op een hert, maar toen 
ik goed keek zag ik ook vlekken op zijn huid. En het dier had uiers. Is het nu een koe of een hert? Ik loop naar 
het dier toe en bekijk het van heel dichtbij. En nu zie ik wat het is. Het is geen hert, het is geen koe, het is een 
koert! (kern)

Eindelijk wist ik wat voor dier het was en kon ik weer verder met kastanjes zoeken! (slot)

Schrijven van een verhaal
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