
 

 

 

 

 

 

PRENTENBOEK 

Beste leerling, 

Je bent alweer een aantal weken aan het thuiswerken. Wat een vreemde tijd waarin we 

momenteel leven. Geen dagelijkse reis naar school. We moeten 1,5 meter afstand houden 

als we met elkaar een praatje willen maken. Opa’s en oma’s die niet bezocht mogen worden.  

Kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen, krijgen opeens geen bezoek meer. 

Verplegend personeel die dag en nacht in de weer zijn om besmette mensen te verplegen. 

Elke dag nieuwe cijfers en berichten over de coronacrisis. De wereld beleeft rare tijden. 

Hopelijk komt er binnenkort verandering in deze moeilijke situatie en kun je straks weer 

gewoon naar school en op bezoek bij familie en vrienden. 

 

Toch gaat dat woordje “gewoon” niet altijd op. Niet voor iedereen zal na de coronacrisis het 

leven hetzelfde zijn. Veel mensen zijn overleden aan het virus en veel mensen die van de IC 

afkomen, hebben lange tijd nodig om weer op te knappen. Na deze crisis is er veel gemis, 

leed, verdriet, moeite en pijn. Dat mogen we absoluut niet vergeten. 

 

Wij van KlasseTaal hebben een idee bedacht voor als straks de crisis voorbij is. Hieronder zie 

je de mogelijkheden voor je opdracht. Wat zou het mooi zijn als heel veel jongeren hieraan 

mee willen doen. 

Maak deze week een KlasseTaal: 

1. Gedicht 

2. Lied 

3. Poster 

4. Slogan 

5. Rap 

6. Verhaal 

7. Strip 

8. Tekening 

9. Foto met een mooie spreuk of zelfbedachte tekst eronder 
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1. Maak een keuze uit één van de 9 mogelijkheden. 

2. Je opdracht moet op 1 A4 kantje worden gemaakt (géén 2 kantjes dus!)  

3. Maak er wat moois van. Laat je creativiteit er maar op los.  

4. Zet alléén je voornaam op het A4 blaadje. 

5. Maak een mooie foto van je eindresultaat. 

6. Stuur je resultaat naar info@klassetaal.nl  

7. Wij verzamelen alle resultaten en maken er een prachtig overzicht van op onze website. 

8. Straks kun je alle resultaten van je klasgenoten en van andere leerlingen in Nederland 

bewonderen. 

PRENTENBOEK 

Maar….we hebben nog een plan. Let op, het is een plan! We weten nog niet of het gaat 

lukken, maar we gaan de mogelijkheden wel onderzoeken. We willen een mooi prentenboek 

maken van de meeste inzendingen. Of alles erin kan, hangt af van de hoeveelheid 

inzendingen. Maar dat zien we dan wel. Als er geld voor is dan maken we er een mooi boek 

van om te koop aan te bieden. Het geld van de verkochte boeken kan naar een goed doel 

worden overgemaakt. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een medicijn tegen het 

coronavirus. 

Actie 

Het geld om het boek te drukken kan bijvoorbeeld via een actie bij jullie op school verzamelt 

worden. Hoe meer scholen meedoen met een actie, hoe meer geld hoe groter de 

mogelijkheden voor zo’n prentenboek. 

TITEL VAN HET BOEK 

Bedenk een goede titel voor het prentenboek. De beste titel zullen we op de voorkant van 

het boek plaatsen. Weet je een mooie titel? Bv. Bemoedigingsboek. Of Troostboek. Ga naar  

https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo/voor-

jou# 

Hier een voorbeeld als je bijvoorbeeld opdracht 9 zou kiezen. 

 

 

 

 

 

                                                       Meer informatie en inspiratie vind je op www.klassetaal.nl 

 

                                 

Fijn dat u er bent!! 

GROET van MARIEKE 
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