
Ontwikkeld 
door:

Appie de detective gaat op zoek  

naar het schrijfgeheim van Schoolschrijver  

Lydia Rood.

Bekijk eerst het 
filmpje. 
Ga daarna zelf 
aan de slag.

Filmpje

Vraag:
Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?

https://youtu.be/T_ZOSmd4vBI
https://youtu.be/T_ZOSmd4vBI


Ontwikkeld 
door:

Lydia Rood: ‘Ieder goed verhaal begint met een 

goed idee. Soms maak je zelf iets mee waarover 

je wilt schrijven. Je kunt ook schrijven over iets 

dat iemand anders heeft meegemaakt. Maar stop 

er altijd iets in van je eigen gevoel. De beste 

inspiratie vind je soms in je eigen leven!’

Denk eens na of je zelf ooit iets bijzonders 
hebt meegemaakt. Iets heel fijns. Of (nog 
beter) iets naars. Ben je wel eens je moeder 
kwijtgeraakt? Heb je wel eens een oude 
vriend of vriendin teruggevonden? Of ben 
je wel eens heel bang geweest? Schrijf een 
paar dingen op een blaadje.

Doen

Vraag:
Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Lydia Rood: ‘Iedere familie heeft zijn eigen 

verhalen. Ken jij de verhalen uit jouw familie?’

Aan de slag!
Vraag aan je ouders of zij 
vroeger iets spannends 
hebben meegemaakt. Of 
weten zij nog een bijzonder 
verhaal van vroeger, toen jij 
klein was?

Een paar kinderen 
mogen hierover voor 
de klas iets vertellen.

Tip

Doen

Vraag:
Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Nu jij!
• Kies één gebeurtenis uit je eigen leven of 

dat van je ouders. Doe net alsof hier een 
boek over geschreven is. Een boek dat je 
zelf graag zou willen lezen.

• Bedenk een spannende titel voor het boek.

Doen

Vraag:
Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?

Lydia Rood: ‘Als ik een idee bedenk voor een 

verhaal zoek ik vaak naar bijzondere dingen in 

mijn eigen leven of van mensen die ik ken. Soms 

gebruik ik hun geheimen. Als je een verhaal 

schrijft, moet het altijd gaan over een gevoel dat 

je zelf kent. Gebruik je eigen herinneringen.’ 



Ontwikkeld 
door:

Flaptekst
Op de achterkant van een boek staat 

altijd een flaptekst. Deze tekst is bedoeld 
om je nieuwsgierig te maken. Hij mag nog 
niet verklappen hoe het verhaal afloopt!

Doen

Schrijf een spannende tekst voor 
de achterkant van jouw boek. Zorg 
dat iedereen dat boek wil lezen!

Weetje
Vraag:

Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Bedenk en teken nu een mooie 
omslag bij je boek.

Doen

Maak een mooie 
tentoonstelling van alle 

boekomslagen.

Tip

Vraag:
Waar vind ik 
ideeën voor 

een verhaal?



Ontwikkeld 
door:

Dit was het schrijfgeheim van  

Schoolschrijver Lydia Rood! 

Wil je meer over haar weten?

Kijk op www.lydiarood.nl voor al haar 

boeken.

Ontdek nog meer schrijfgeheimen  

in de andere digibordlessen. 

http://www.lydiarood.nl


Ontwikkeld 
door:

Colofon

Deze gratis les wordt u aangeboden door Uitgeverij Zwijsen en  

stichting De Schoolschrijver in samenwerking met ABN AMRO.

Op alle teksten en illustraties uit deze les rust copyright.  
Ze mogen niet buiten deze les gebruikt en verspreid worden.


