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Opdracht: Fabeltjeskrant 
 
Doelen: 
Ik KAN een krantenartikel schrijven waarbij ik rekening houd met de layout en de journalistische schrijfstijl 
zoals dit in een echte krant ook gebeurt 
Ik WEET aan welke regels een fabel aan moet voldoen 
Ik BEGRIJP wat het doel is van een fabel en kan dit in mijn eigen woorden uitleggen 
 

Een fabel, in het Grieks ainos (prijzenswaardig exempel), in het Latijn fabula (afgeleid 
van fari = spreken; vergelijk mythe, sageen sprookje) is een korte, verzonnen vertelling die een 
zedenles aanschouwelijk voorstelt. 

Er bestaan verschillende subgenres, maar het bekendste is het dierdicht, waarin menselijke 
eigenschappen (antropomorfisme) op dieren overgezet worden, en waarin dieren (soms ook planten 
of dingen) als handelende en sprekende personen optreden. Het gaat dan meestal om één menselijke 
eigenschap, waardoor het typische flat characters betreft. Daarnaast bestaan er ook etiologische 
fabels, die de oorzaak (Grieks αἰτία) of achtergrond geven over een bepaald fenomeen. Ook zijn er 
fabels die een sterk anekdotisch karakter bezitten. 

De zedenles of moraal kan zich bevinden aan het begin van het verhaal, en dan spreekt men van 
een promythion, maar hij kan evengoed door een van de verhaalfiguren worden uitgesproken, of, 
als epimythion, door de vertelfiguur aan het einde worden toegevoegd. In dit laatste geval wordt de 
clou dus niet direct prijsgegeven. Het corpus van het verhaal bestaat uit 
de actio (actie), reactio (reactie) en de eventus (resultaat). 
 
Ga op zoek op het internet naar een fabel. Maak van dit verhaal een krantenartikel in je 
eigen woorden. Jij bent de verslaggever van de krant en probeert dit zo aantrekkelijk 
mogelijk te schrijven voor een krant.  
 
-Maak je krantenartikel in Pages 
-Laat het eruit zien als een krantenartikel 
-Maximaal 1 A4 
-Verzin een goede krantenkop 
-Werk met duidelijke alinea verdeling  
-Elke alinea krijgt een eigen kopje (titel) 
-Zoek een geschikte foto voor erbij 
 
Ben je klaar? Laat checken door de leerkracht. 
Je leerkracht verzamelt alle artikelen en maakt hier een krant van 
 
 
 
 


