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INTRODUCTIE

Introductie

LEGO® Education presenteert met trots het Curriculum pakket  
voor de 45100 StoryStarter Core Set.

Voor wie is het materiaal bedoeld?
StoryStarter is ontworpen voor basisscholen, groep 3 tot 7, en is gericht op  
het Nederlandse taalcurriculum. StoryStarter onderwijst cruciale vaardigheden 
op het gebied van spreken en luisteren, lezen, taal, schrijven en specifieke 
aspecten van technologisch en digitaal leren.

Waar dient het toe?
StoryStarter is een uniek, creatief leerhulpmiddel dat verhalende ervaringen  
aan leerlingen aanbiedt en hen de mogelijkheid geeft om verhalen te creëren  
op een natuurlijke manier. Het stimuleert spreken, luisteren, lezen, schrijven  
en inzicht. StoryStarter betrekt de leerlingen vanaf het begin en motiveert hen  
om hun fantasie aan te wenden. Zo komen personages en verhalen tot stand.

Verhalen bedenken en vertellen zijn belangrijke hulpmiddelen om lezen en schrijven 
te verbeteren en om leerlingen aan te moedigen om zelfverzekerd verhalen te 
vertellen binnen een ondersteunde structuur. Het zoeken naar een natuurlijke 
volgorde van gebeurtenissen stimuleert begrip en het voorstellingsvermogen, maar 
ook creativiteit en het vermogen om nieuwe, innovatieve ideeën te bedenken.

Leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheden en vermogen tot creatief en kritisch 
nadenken terwijl ze bezig zijn met het maken van storyboards, scènes, objecten 
en schepsels, personages, dialogen, spannende actieverhalen, vooraf bepaalde 
verhaalinleidingen en verhaaleindes, tijdlijnen en volgordes van gebeurtenissen.  
De leerscenario’s, die aangepast kunnen worden aan de hand van het niveau van  
de leerling, worden gekenmerkt door diversiteit en stimuleren de leerling om samen 
te werken en ideeën, concepten en ervaringen uit te wisselen.

StoryStarter geeft leerlingen de gelegenheid om:
- Zelfverzekerd te spreken in een veelvoud van situaties
- Verhalen te bedenken, rangschikken en vertellen
- Spraak-, luister- en begripsvaardigheden te verbeteren
- Lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen
- Verhalen en personages te analyseren
- Het concept “genre” te begrijpen en de verschillende genres te herkennen
- Technologie en digitaal leren naadloos te integreren
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Wat is het?
StoryStarter bestaat uit een set LEGO® elementen verpakt in een stevige kist  
met twee elementenlades, een stickerblad en een elementenoverzicht dat als 
checklist kan worden gebruikt en het zo gemakkelijker maakt. StoryStarter kan 
gebruikt worden door maximaal vijf leerlingen tegelijkertijd en biedt hen de kans  
om samen aan verhalen te werken.

StoryStarter bevat ook een Curriculum Pakket en de StoryVisualizer software  
met 24 activiteiten. Deze activiteiten omvatten samen een scala aan elementen  
uit het Nederlandse taalcurriculum. Het materiaal kan daarnaast gebruikt worden 
voor andere leergebieden.

StoryStarter Core Set
De StoryStarter Core Set bestaat uit een doordachte selectie van 1.144 LEGO® 
elementen, waaronder personages, dieren, accessoires, beeldende elementen, 
basisblokken, bouwplaten waarmee tot vijf scènes kunnen worden opgebouwd  
en een extra bouwplaat waarmee de StoryStarter spinner gemaakt kan worden.  
De set bevat ook twee elementenlades opgedeeld in verschillende vakken, zodat  
de elementen in categorieën kunnen worden ingedeeld. De vakken zijn ontworpen 
om structuur te geven aan het proces van verhalen creëren. Elementen kunnen  
op veel verschillende manieren worden geordend; er is geen goede of foute manier. 
We raden u echter aan om de elementen te ordenen zoals weergegeven in  
de ordenrichtlijnen hieronder of een eigen systeem te bedenken.

Personages
Dit vak kan dierenelementen bevatten en de elementen die te maken hebben  
met personages, zoals hoofden, bovenlichamen, benen, haar en hoeden.

Attributen
Dit vak kan gebruikt worden voor objecten die door de personages vastgehouden 
kunnen worden, zoals eten, hulpmiddelen, water en kristal. Het kan ook gebruikt 
worden voor beeldende elementen, zoals kettingen, wielonderdelen, dozen en 
vlaggen.

Omgeving
Dit vak kan gevuld worden met een selectie van LEGO® blokken die bedoeld zijn 
voor het maken van de plantengroei in scènes en scenario’s.

Details
Dit vak kan een mix aan kleine detailelementen bevatten om een scène te 
perfectioneren.

Scènes
Dit vak kan worden gebruikt om de bouwplaten in op te slaan. Daarnaast kunnen  
de elementen en bouwplaat voor het bouwen van de StoryStarter spinner hierin 
worden opgeslagen. Scènes worden aangeduid als “scènestructuren”. Elke 
scènestructuur wordt gebouwd op één bouwplaat. Een StoryStarter verhaal kan 
bestaan uit één, drie of vijf scènestructuren.

StoryStarter
2045100

StoryStarter
                  Curriculum Pakket
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StoryViSualizer Software

StoryVisualizer Software

StoryVisualizer software in het klaslokaal
Leerlingen leren om al schrijvend echte en fictieve ervaringen en gebeurtenissen te 
beschrijven, hun meningen uit te drukken en te onderbouwen en duidelijk te maken 
dat ze het onderwerp begrijpen waar ze zich op richten. Ze leren tevens dat de 
belangrijkste functie van schrijven is om informatie over te dragen aan een extern 
(en soms onbekend) publiek op een simpele en gemakkelijk te begrijpen manier. 
Hierbij wordt het langzaamaan duidelijk dat de stijl en inhoud van teksten moet 
worden aangepast aan de taak die voltooid moet worden. De leerlingen ontwikkelen 
ook de vaardigheden om kennis te verkrijgen door een onderzoekende houding en 
leren om talige informatiebronnen te analyseren. Deze vaardigheden kunnen enkel 
volledig ontwikkeld worden door de leerlingen veel tijd en energie te laten besteden 
aan schrijven en schrijfopdrachten.

Veel leerlingen kunnen vloeiend lezen, maar vinden het moeilijk om te schrijven.  
Ze hebben goede ideeën, terwijl ze niet de vaardigheden hebben om een begin  
te bedenken, ideeën te rangschikken en een logische conclusie op te schrijven. 
Zulke leerlingen maken vaak tekeningen om hun teksten te ondersteunen en hun 
ideeën te communiceren.

De StoryVisualizer software stelt leerlingen in staat om woorden te combineren  
met afbeeldingen om zo uitdagingen in verhalen aan te gaan die ze niet met alleen 
woorden hadden kunnen aangaan. Docenten kunnen dit proces ondersteunen 
door de nodige hulp en constructieve ondersteuning aan te bieden. De software 
bevat een scala aan opmaaksjablonen die zijn ontworpen om elke leerling, 
onafhankelijk van het opleidingsniveau, een basis mee te geven. Neem bijvoorbeeld 
het “stripverhaal” sjabloon. Deze laat leerlingen een verhaal maken door een 
reeks afbeeldingen van woorden te voorzien. Door middel van deze sjabloon 
leren leerlingen om specifieke elementen direct in tekst te verwerken. Zo leren ze 
bijvoorbeeld dat een zin uit een tekstballon tussen aanhalingstekens gezet kan 
worden. De sjablonen kunnen worden aangepast naar aanleiding van wensen en 
vaardigheden van de gebruikers.

De StoryVisualizer software voorziet leerlingen van een nieuw publicatiemedium.  
Met de software is het gemakkelijk om te schrijven, printen, publiceren en om 
verhalen met andere leerlingen te delen. De documenten kunnen ook naar ouders 
worden gemaild of op websites worden geplaatst.

De StoryStarter software biedt de volgende voordelen:
•	 	Uitstekende	visuele	weergave	van	kennis
•	 	Inzichtelijke	en	gemakkelijk	te	onthouden	grafische	weergave	van	belangrijke	

informatie
•	 	Motiveert	leerlingen	te	denken,	creëren	en	schrijven
•	 	Een	uitstekende	manier	om	dialogen	te	schrijven
•	 	Motiveert	leerlingen	die	weinig	interesse	hebben	voor	schrijven
•	 	Zorgt	voor	orde	door	het	vertellen	van	verhalen	en	maken	van	storyboards
•	 	Voorziet	in	afbeeldingen	die	betekenis	geven	aan	een	verhaal	of	onderwerp
•	 	Stimuleert	de	ontwikkeling	van	creativiteit	en	denkprocessen	van	een	hogere	orde
•	 	Leert	verbanden	leggen	door	visuele-verbale	connecties
•	 	Verbetert	lees-,	schrijf-	en	denkvaardigheden
•	 	Dient	als	een	beoordelings-	en	evaluatiehulpmiddel

 Och, ik smacht 
naar een prins…

Er was eens een Prinses 
die in een groot kasteel 

leefde. Ze hunkerde naar 
een charmante Prins.

De Prinses schrok erg toen ze vernam dat 
de duistere en slechte Ridder Prins Philip 

ontvoerde en hem vastbond in 
een donker kasteel diep in het bos.

Toen Philip de duistere Ridder had gevonden 
volgde er een heftig gevecht. Gelukkig wist 

Philip uiteindelijk de Ridder te verslaan.

De Prinses had twee 
aanbidders die haar 

beiden en graag wilden 
bekoren. De knappe en 
goede Prins Philip en 

de duistere en slechte 
Ridder-Zonder-Naam.

En oeh, de Prinses verlangde naar Prins Philip.

Toen de Prinses dit hoorde, 
stuurde ze haar magische 

kikker om Philip te bevrijden.

Philip en de Prinses trouwden 
en leefden nog lang en gelukkig.

ZING!ZING!

ZING
!CLANG

CLANG

BAM! AUW!
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Lego® Education StoryStarter stimuleert creativiteit 
en bevordert lees- en schrijfvaardigheden binnen het taalcurriculum.

We hebben allemaal een verhaal te vertellen
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Verhalen Bouwen en Vertellen

Verfverhalen

Leerdoelen
•	 	Uit	en	ontwikkel	ideeën	door	middel	van	opbouwende	discussies
•	 	Leg	uit	hoe	scènes	met	elkaar	verbonden	zijn	om	een	vloeiende	overgang	te	

bewerkstelligen	en	hoe	ze	de	onderliggende	structuur	van	een	verhaal,	toneelstuk	
of	gedicht	vormen

•	 	Geef	personages,	omgevingen	of	gebeurtenissen	in	detail	weer	op	basis	van	
afgeleide	feiten	uit	de	tekst

•	 	Maak	een	conclusie	aan	de	hand	van	overgangswoorden	en	-zinnen	en	
zintuigelijke	details	om	gebeurtenissen	en	persoonlijke	ervaringen	over		
te	brengen

•	 	Laat	een	correct	gebruik	van	de	Nederlandse	grammatica	zien	tijdens		
het	schrijven	en	spreken

Een scène creëren
Het	is	een	prachtige,	warme	ochtend	in	het	park.	Saartje	de	Schilder	is	al	vroeg	
opgestaan.	“Ik	moet	dit	parkbankje	geschilderd	hebben	voordat	er	bezoekers	
komen”,	denkt	ze.	Ze	moet	echter	enorm	nodig	naar	het	toilet.

“Ik	moet	niet	vergeten	om	het	bordje	met	‘LET	OP,	NAT’	op	te	hangen”,	denkt	ze	
tijdens	het	schilderen	van	het	laatste	stukje.	“Oh	jee...	Ik	moet	gaan!”,	schreeuwt	ze	
dan	opeens	en	rent	snel	naar	het	toilet.	Er	is	geen	tijd	om	het	bordje	op	te	hangen.

De	eerste	bezoekers	van	de	dag,	Max	en	Millie,	lopen	over	het	pad.	Het	is	zo’n	
prachtige	ochtend	dat	ze	besluiten	om	op	het	bankje	te	gaan	zitten.	Vanuit	daar	
kunnen	ze	uitkijken	over	de	vijver	en	de	eendjes	voeren.

Wat	denk	je	dat	er	nu	gaat	gebeuren?

Het verhaal bouwen
Laat	de	leerlingen	in	teams	werken.	Vraag	hen	te	brainstormen	over	ideeën	en	laat	
ze	dan	een	storyboard	maken	voor	een	verhaal	bestaande	uit	drie	of	vijf	scènes.	
Belangrijke	elementen	zijn:	het	scenario,	tijd	en	locatie,	personages,	attributen	en	de	
belangrijkste	gebeurtenissen.

•	 	Wat	is	typisch	voor	een	locatie	in	het	park?	Hoe	bouw	je	zoiets?
•	 	Hoe	kun	je	natte,	plakkerige	verf	bouwen?	En	hoe	kun	je	die	weer	verwijderen?

Reflecteren
Laat	leerlingen	tijdens	het	bouwen	reflecteren	en	elkander	over	hun	scènes	vertellen.	
Wat	zijn	de	cruciale	details	van	elk	onderdeel?	In	welke	volgorde	moeten	de	scènes	
uiteindelijk	afgespeeld	worden?

•	 	Wat	is	de	setting?	Hoe	kun	je	de	moeilijke	situatie	van	Saartje	weergeven?
•	 	Zijn	er	nog	andere	bezoekers	in	het	park?	Wat	doen	zij?
•	 	Hoe	geef	je	de	verandering	in	stemming	en	sfeer	in	de	scènes	weer?	Ontspannen,	

verrast,	boos	of	grappig,	bijvoorbeeld.

Kan	gebruikt	worden	bij	het	creëren		
van	een	scène

Kerndoelen Nederlandse Taal

Mondelinge	Taal		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-2

Schriftelijke	Taal		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-8-9

Taalbeschouwing		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-11-12
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Verhalen Bouwen en Vertellen

Delen en documenteren
Vraag	de	leerlingen	om	zich	te	richten	op	verschillende	manieren	om	een	verhaallijn	
uit	te	werken	of	een	personage	te	spelen	voor	een	publiek.	Motiveer	hen	om	zich	
te	richten	op	beschrijvende	taal	en	spreekinterpunctie	tijdens	het	opnemen	en	
schrijven.

Voorbeeldoplossing

1.

2.

3.

 1.		Saartje	de	Schilder	is	net	klaar	met	het	schilderen	van	het	parkbankje.
 2.		Max	gaat	op	de	natte	verf	zitten	en	blijft	vertellen	terwijl	Millie	bij	de	vijver	zit.
 3.		Max	zit	bij	de	vijver	en	probeert	de	verf	van	zijn	broek	te	wassen.	Millie	gebruikt	

Max	zijn	telefoon	om	hem	te	fotograferen.	Zo	hebben	ze	nog	altijd	een	herinnering	
aan	deze	grappige	gebeurtenis!

Uitbreiden
•	 	Gebruik	de	stemmingsspinner	om	het	humeur	van	de	twee	personages	in	

de	laatste	scène	te	bepalen.	Vertel	vervolgens	het	hele	verhaal	en	let	op	de	
continuïteit	van	het	verhaal.	

•	 	Gebruik	de	StoryVisualizer	software	om	een	stripverhaal	te	maken	over	de	
grappige	ervaring	van	Max	en	Millie	in	het	park.

Je	kunt	de	taak	uitdagender	maken	door	de	leerlingen	te	vragen	om	twee	
opmaaksjablonen	te	gebruiken	voor	het	stripverhaal.

Ha!	Dit	heb	ik	
weer	goed	gedaan!

Oh	lieve	Max,	
er	zit	verf	op	
je	nieuwe	broek!

De	schilder	is	druk	
bezig	met	het	schilderen	
van	het	parkbankje.	
Ze	wil	het	bankje	
geschilderd	hebben	
voordat	er	te	veel	
bezoekers	in	het	park.
komen.

Max	gaat	zitten	
op	het	parkbankje	
en	belt	een	vriend	op.

									Zo	hé,	
			dit	is	een	fijn	
							bankje!

			Aj,	het	water	
in	de	vijver	is	
			nogal	koud.
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Verhalen Bouwen en Vertellen

Een Nacht in het Museum

Leerdoelen
•	 	Uit	en	ontwikkel	ideeën	door	middel	van	opbouwende	discussies
•	 	Rangschik	en	vertel	over	gebeurtenissen	in	een	verhaal	en	evalueer		

tegelijkertijd	uitspraken
•	 	Geef	personages,	omgevingen	of	gebeurtenissen	in	detail	weer	op	basis		

van	afgeleide	feiten	uit	de	tekst
•	 	Leg	uit	hoe	scènes	met	elkaar	verbonden	zijn	om	een	vloeiende	overgang		

te	bewerkstelligen	en	hoe	ze	de	onderliggende	structuur	van	een	verhaal,	
toneelstuk	of	gedicht	vormen

•	 	Maak	een	conclusie	aan	de	hand	van	overgangswoorden	en	-zinnen,	en	zin-
tuigelijke	details	om	gebeurtenissen	en	persoonlijke	ervaringen	over	te	brengen

•	 	Verbeter	het	gebruik	van	bijvoeglijke	naamwoorden	en	beschrijvende	taal
•	 	Analyseer	hoe	afbeeldingen	en	multimedia-elementen	kunnen	bijdragen	aan		

de	betekenis,	sfeer	en	aantrekkelijkheid	van	een	tekst

Een scène creëren
Kraak,	rommelderommel,	iiiiiiiiieeeeee,	rommelderommel,	boem!

“Wat	is	toch	dat	verschrikkelijke	geluid?	Waar	is	iedereen?	Waar	ben	ik?”

“Het	laatste	wat	ik	me	kan	herinneren	is	dat	ik	in	de	bus	zat.	We	gingen	met	onze	
schoolklas	naar	een	saai	museum.	Ben	ik	werkelijk	in	slaap	gevallen?	Nogmaals,	
waar	is	iedereen?	Zijn	ze	zonder	mij	naar	huis	gegaan?”

Het	is	bijna	helemaal	donker	en	je	bent	opgesloten	in	een	museum...	En	dat	museum	
gaat	pas	morgenochtend	weer	open!	Het	klonk	toch	echt	alsof	er	ergens	wat	
bewoog?	Kwam	het	nou	van	om	de	hoek?

Wat	gebeurt	er	in	het	museum	tussen	zonsondergang	en	zonsopgang?	Waar	komt	
het	griezelige	geluid	vandaan?	Wat	ga	je	eraan	doen?

Het verhaal bouwen
Laat	de	leerlingen	in	teams	werken.	Vraag	hen	te	brainstormen	over	ideeën	en	laat	
ze	dan	een	storyboard	maken	voor	een	verhaal	bestaande	uit	drie	of	vijf	scènes.	
Belangrijke	elementen	zijn:	het	scenario,	tijd	en	locatie,	personages,	attributen	en		
de	belangrijkste	gebeurtenissen.

•	 	Waar	komt	het	griezelige	geluid	vandaan?	Is	het	museum	een	gevaarlijke	plek		
om	te	zijn?	Waarom	wel	of	niet?

•	 	Wat	voor	een	museum	is	het	eigenlijk?	Welke	verrassingen	kun	je	tegenkomen?
•	 	Creëer	een	coherent	verhaal	waarin	je	de	avonturen	die	je	in	het	museum	beleefd	

hebt	verwerkt.

Reflecteren
Laat	leerlingen	tijdens	het	bouwen	reflecteren	en	elkander	over	hun	scènes	vertellen.	
Wat	zijn	de	cruciale	details	van	elk	onderdeel?	In	welke	volgorde	moeten	de	scènes	
uiteindelijk	afgespeeld	worden?

•	 	Wat	is	je	stemming	in	het	begin	van	het	verhaal?	Ben	je	blij,	opgewonden,	verdrietig	
of	verveeld?	Waarom?	En	verandert	je	stemming	nog?

•	 	Hoe	ben	je	van	plan	om	de	spanning	op	te	bouwen?
•	 	Hoe	kun	je	de	scènes	er	zo	donker	als	de	nacht	uit	laten	zien?

Kan	gebruikt	worden	bij	het	creëren		
van	een	scène

Kerndoelen Nederlandse Taal
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Verhalen Bouwen en Vertellen

Delen en documenteren
Vraag	de	leerlingen	om	zich	te	richten	op	verschillende	manieren	om	een	verhaallijn	
uit	te	werken	of	een	personage	te	spelen	voor	een	publiek.	Motiveer	hen	om	zich	
te	richten	op	beschrijvende	taal	en	bijvoeglijke	naamwoorden	bij	het	opnemen	
en	vertellen	van	de	beschrijvingen	van	de	geluiden	in	het	museum	en	hun	eigen	
gemoedstoestanden	tijdens	het	avontuur.

Uitbreiden
•	 	Schrijf	in	een	dagboek	over	de	dingen	die	je	hebt	meegemaakt	tijdens	je	nacht	in	

het	museum.	Wat	ben	je	van	plan	om	aan	je	vrienden	op	school	te	vertellen?	Wat	
zijn	de	drie	engste	dingen	die	je	zijn	overkomen?

•	 	Kies	één	tentoonstelling	van	het	museum.	Bereid	een	presentatie	voor	met	een	
korte	samenvatting	van	de	tentoonstelling.	Vergeet	niet	om	de	relevante	feiten	en	
informatie	bij	te	voegen.

•	 	Kies	meerdere	tentoonstellingen	of	een	bepaalde	periode	van	het	museum.	Maak	
een	tijdlijn	waarop	je	alle	belangrijkste	momenten	en	bekende	mensen	weergeeft	
uit	die	periode.	Schrijf	bij	elke	scènestructuur	een	onderschrift	met	onder	andere	
de	datum.
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  Och, ik smacht 
naar een prins…

Er was eens een Prinses 
die in een groot kasteel 

leefde. Ze hunkerde naar 
een charmante Prins.

De Prinses schrok erg toen ze vernam dat 
de duistere en slechte Ridder Prins Philip 

ontvoerde en hem vastbond in 
een donker kasteel diep in het bos.

Toen Philip de duistere Ridder had gevonden 
volgde er een heftig gevecht. Gelukkig wist 

Philip uiteindelijk de Ridder te verslaan.

De Prinses had twee 
aanbidders die haar 

beiden en graag wilden 
bekoren. De knappe en 
goede Prins Philip en 

de duistere en slechte 
Ridder-Zonder-Naam.

En oeh, de Prinses verlangde naar Prins Philip.

Toen de Prinses dit hoorde, 
stuurde ze haar magische 

kikker om Philip te bevrijden.

Philip en de Prinses trouwden 
en leefden nog lang en gelukkig.

ZING!ZING!

ZING
!CLANG

CLANG

BAM! AUW!
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