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Denk goed na voordat je begint met je verhaal

Onderwerp
Je maakt het boek voor kleuters. Bedenk dus een onderwerp wat hen bezig houdt, zoals een knuffel kwijt zijn of spelen met 
vriendjes. Kleuters willen graag een verhaal dat in hun directe omgeving speelt en herkenbaar is. En humor werkt heel goed!

Hoofdpersoon
In prentenboeken voor kleuters spelen dieren vaak een hoofdrol, maar het kunnen ook leerlingen zijn. Er zijn twee dingen 
belangrijk voor de hoofdpersoon:
• Karakter; wat voor type is het? Dapper, dom, slim, gemeen, grappig?
• Uiterlijk; hoe ziet je hoofdpersoon eruit? Dit moet je het hele boek volhouden want je hoofdpersoon moet constant
 herkenbaar zijn.

Mijn hoofdpersoon heet: 

Hij/zij heeft dit karakter:

En ziet er zo uit (uiterlijk):

Plaats
Waar speelt het verhaal zich af, hoe ziet de omgeving eruit? In de bossen, bij de zee, speelt het verhaal zich af in huis of 
misschien wel in de ruimte? Wissel niet teveel want dan wordt het moeilijk voor kleuters om te volgen.

Opbouw
Het verhaal moet duidelijk en logisch zijn. Drie dingen zijn belangrijk:
1.  Begin: daarin leren we de hoofdpersoon kennen en zijn/haar probleem of situatie.
2.  Middenstuk: daarin staat hoe het gaat met het probleem en wat er allemaal gebeurt.
3.  Einde: daarin komt het tot een goed einde (laat een prentenboek voor kleuters nooit verdrietig aflopen).

Tekst
• De zinnen moeten goed lopen en het taalgebruik moet eenvoudig zijn. Je kunt de tekst ook op rijm zetten.
• Gebruik geen populaire internettermen want dat zegt kleuters niets. En natuurlijk ook geen scheldwoorden.
• Je kunt best wat moeilijkere woorden gebruiken, want dat is leerzaam. Zorg dan wel dat het duidelijk is wat je bedoelt.
 Bijvoorbeeld: Pietje liep op het trottoir (in plaats van stoep) kan best als je op het plaatje een jongetje op de stoep ziet lopen. 
• Lees je tekst een keer hardop voor, dan hoor je vanzelf wat er goed en minder goed aan is.

Illustraties
Tekeningen maken met kleurpotloden, stiften, wasco of verf is een logische keuze, maar je kunt een prentenboek ook heel 
anders aanpakken. Je kunt de scènes bijvoorbeeld ook nabouwen met Lego, Barbiepoppen of PlayMobil en daar foto’s van 
maken. Of ga figuren knippen of scheuren en opplakken (met gekleurd papier of uit tijdschriften). Je illustraties moeten wel 
passen bij de tekst of die aanvullen en de hoofdpersonen moeten altijd herkenbaar zijn. Gebruik felle kleuren, dat vinden 
kleuters mooi.

Omslag
Elk boek heeft een omslag, dat is een stevige voor- en achterkant. Deze kun je van dikker papier maken. Maak een mooie 
voorkant en achterkant voor je prentenboek. Vergeet niet de schrijver en illustrator er op te zetten!

Vraag aan de juf of meester om je prentenboek in elkaar te zetten, bijvoorbeeld met nietjes of in een snelhechter.
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