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Cliffhanger

Onderwerp: Leesbevordering  |  Werkvorm: Klassikaal, groepjes

Wat hebt u nodig?

• verhaal met cliffhanger

• werkblad tekening (per kind)

• werkblad schrijven (per kind)

U leest een stuk uit een boek voor en eindigt bij een cliffhanger. De kinderen verzinnen hoe het 

verder gaat en maken daar een tekening van of schrijven het op. Ze bespreken hun ideeën of 

lichten die toe. Tot slot leest u het werkelijke vervolg voor.

Werkwijze

•  Kies een boek om uit voor te lezen (zie lijst met suggesties hieronder). Lees tot aan een 

cliffhanger: in ieder boek zit wel een cliffhanger, hoe klein of groot ook.

•  Vertel aan de kinderen dat dit een ‘cliffhanger’ is: een spannend einde van (vaak) een 

hoofdstuk van een boek. Door een cliffhanger word je nieuwsgierig naar hoe het verder gaat. 

Ook in tv-series worden vaak cliffhangers gebruikt. 

•  Vraag aan de kinderen: Hoe denk je dat het verder gaat? Hiermee kunnen ze op verschillende 

manieren aan de slag. Bijvoorbeeld:

 o  Tekening maken en laten toelichten: ieder kind bedenkt zelf hoe het verder gaat en tekent 

dit in het bijgesloten tekenkader. Hang de tekeningen op in de klas. Vraag telkens een kind 

om zijn tekening toe te lichten. 

 o  Opschrijven en bespreken: ieder kind bedenkt zelf hoe het verder gaat en schrijft het op in 

het bijgesloten schrijfkader. 

     Maak dan groepjes waarin de kinderen elkaars vervolg lezen en bespreken. Ze kiezen er 

één vervolg uit dat wordt voorgelezen aan de hele groep.

     Of hang de kaders op in de klas en kies er iedere dag eentje uit om voor te lezen.

•  Lees tot slot het echte vervolg voor. Stel vragen als: Loopt het goed af, of juist niet? Welke 

afloop zou de hoofdpersoon leuker vinden? Die van jou/jullie of die van de schrijver? Waarom? 

Denk je dat het werkt om een cliffhanger te gebruiken? Ga je dan inderdaad verder lezen om te 

zien hoe het afloopt? Ken jij voorbeelden van cliffhangers in boeken?
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Boeksuggesties

Gebruik het liefst een pas verschenen boek dat de kinderen nog niet gelezen hebben. In deze lijst 

staan boeken die onlangs (begin 2016) verschenen zijn of binnenkort verschijnen:

groep 3 Manege de Zonnehoeve.  
Pony in paniek
Gertrud Jetten
Kluitman,  
isbn 9789020662986

groep 6 Baas van de wereld
Pieter Koolwijk
Lemniscaat, 
isbn 9789047707356

groep 4 Dex Durfal.  
De Schedel van Kristal
Lida Dijkstra
Kluitman,  
isbn 9789020678185

groep 7 Keverjongen
M.G. Leonard
Querido kinderboek,  
isbn 9789045119045

groep 5 Het geheim van de  
bevroren boerderij
Hans Kuyper
Leopold,  
isbn 9789025869557

groep 8 Haaieneiland
Rob Ruggenberg
Querido kinderboek,  
isbn 9789045118758

 

 


