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Introductie
De auteur
Do Van Ranst is een 46 – jarige kinder – en jeudgboeken-

schrijver. Hij woont in Hamme samen met zijn vrouw, twee 

zoons en drie dochters. Al meer dan 20 jaar schrijft hij  

boeken. Hij debuteerde op 25 – jarige leeftijd (1999) 

met Bomhuttentijd, een verhaal over verlies, rouw en  

zelfmoord. Andere bekende boeken zijn onder andere 

Mijn vader zegt dat wij levens redden, Mombakkes 

en Moeders zijn gevaarlijk met messen. Veel van zijn  

werken zijn zelfs vertaald in het Duits, Deens en  

Koreaans. Ook won Do Van Ranst verschillende  

boekenprijzen zoals de Boekenwelp (drie keer), de prijs Kinder –  

en Jeugdjury  Vlaanderen,… Wanneer hij niet achter zijn tafel zit te  

schrijven, kan je hem steevast in de theaterzaal vinden. Een creatieve 

duizendwoordenpoot!

Zoeken naar Esther B. en het voorval met Benito
Voor Deef en zijn vrienden is de eerste schooldag anders dan alle andere. 

Het heeft te maken met de directeur die zijn laatste jaar ingaat, de gloed-

nieuwe leraar, hatelijke Harper en Leander Bloedworst. Gelukkig zijn er 

nog steeds zijn beste vrienden, Stip, Lex en Juliet. Dan is er ook nog het 

rare project rond het zoeken naar Esther Beukenhout en het voorval met 

Benito. En het schooljaar is dan nog maar pas begonnen… Een spannend 

verhaal over vriendschap.

Creatieve schrijfopdracht bij ‘Zoeken naar Esther B. en het voorval met Benito’ van Do Van Ranst
Thema: vriendschap



INHOUDELIJKE VRAGEN 
OVER HET FRAGMENT

• Wie is er zenuwachtig om een 

 nieuw schooljaar te starten?

• Wie kan er die nacht niet slapen?

• Hoe is jouw eerste september 

 verlopen?

• Wat herinner jij je nog van die 

 eerste schooldag?

• Doet jouw moeder ook gênante dingen? 

 Misschien niet alleen op 1 september.

• Klopt het wat de auteur zegt? 

 “Het is gek: er zitten maar tweeënzestig dagen tussen het oude en 

 het nieuwe schooljaar, maar die eerste schooldag lopen we elkaar toch te onderzoeken, 

 zoals honden op de hondenschool elkaar van kop tot staart besnuffelen alsof ze elkaar 

 voor het eerst zien, ook al hebben ze twee keer per week samen les.”

•	 Wie	legt	zijn	outfit	klaar	de	avond	voor	de	eerste	schooldag?

• Wie kende niemand in onze klas?

• Wie komt er alleen naar school?

• …

Aan de slag

5

1 I  Fijne dag, Deefje!

De eerste dag van het schooljaar doe ik het altijd een beetje in 

mijn broek. Niet echt, natuurlijk. Ik word twaalf.
Al doet mam soms alsof  ik vier ben, maar naar het schijnt 

doen alle moeders dat, dus ik maak mij er niet druk over. Ze 

heeft vanmorgen mijn fiets uit de schuur gehaald en hem op de 

stoep ‘alvast klaargezet’. Alsof  ik dat zelf  niet kan. (Ik heb de hele 

zomervakantie door het dorp naar mijn vrienden gefietst!) Ze 

heeft boterhammen gesmeerd, ik heb honderd keer gezegd dat 

het maar een halve dag eerste schooldag is, dat ik geen lunch hoef  

mee te nemen en bovendien eet ik ’s middags altijd thuis. ‘Ja,’ zei 

ze, ‘maar misschien krijg je om tien uur al honger en dan kan je 

alvast brood eten.’ Alsof  ik de eerste dag op het schoolplein in 

een boterham ga lopen bijten terwijl iedereen iedereen bekijkt, 

net alsof  we elkaar tien jaar lang niet hebben gezien. Het is gek: 

er zitten maar tweeënzestig dagen tussen het oude en het nieuwe 

schooljaar, maar die eerste schooldag lopen we elkaar toch te 

onderzoeken, zoals honden op de hondenschool elkaar van kop 

tot staart besnuffelen alsof  ze elkaar voor het eerst zien, ook al 

hebben ze twee keer per week samen les. (Dat weet ik van Stip – 

later meer over hem.)Terwijl ik onze straat uit fiets, zwaait mam me uit. ‘Fijne dag, 

Deefje!’
Ik wil dood! Hoe ze ‘Deefje’ roept. Juliet komt net met haar 

skateboard uit de garage gerold. Ze heeft mam horen roepen. 
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INSTAP  OPDRACHT BIJ HET FRAGMENT
Wat weet je van je buurman?

• Neem een blad papier en noteer wat je weet van je buur. 

 NIET meer spieken!

 Haarkleur, beugel, kleur ogen, naam van broers/ zussen, hobby’s, doet graag …(vak), 

 doet niet graag …(vak), idool…



UITVOEREN  OPDRACHT – Wie is Esther B.?

• De leraar verdeelt naamkaartjes over de klas. Elke leerling krijgt een naamkaartje van 

 een medeleerling waarover ze een persoonsbeschrijving moeten opstellen.

• Vul de persoonsbeschrijving in (zie extra blad) over een medeleerling. 

 Gebruik een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving. Informatie zoals; links – of 

 rechtshandig, daar wordt hij/ zij boos van, wanneer durft je buur al eens te vloeken, 

	 slordig,	netjes,	georganiseerd,	lievelingsfilm,	lievelingsboek,	lievelingslied…

  Schrijf de persoonsbeschrijving uit in een tekstje

 (zie stappenplan + beoordelingscriteria).

SLOT   Weet jij wie mijn Esther B. is?

• Lees de persoonsbeschrijving voor in de klas. 

 Kunnen je klasgenoten raden over wie je het hebt?

STAP 1
De leraar geeft iedereen een naamkaartje met de naam van een 

medeleerling op. Deze naam moet je geheim houden. Vanaf nu 

noemen we die klasgenoot Esther B.

STAP 2
Je leest het bovenstaande fragment uit Zoeken naar Esther B. 

en het voorval met Benito.

STAP 3 Je schrijft een fragment waarin je vertelt wie jouw Esther B. is. 

STAP 4
Stel vragen aan jouw Esther B.

Vul de persoonsbeschrijving in.

STAP 5
Markeer in de persoonsbeschrijving welke kenmerken, gegevens 

je over Esther B. wilt gebruiken in jouw tekstje. Met deze gemar-

keerde woorden ga je aan de slag in jouw schrijfopdracht.



STAP 6

Je gebruikt het kladblad om je eerste kladversie te schrijven.

Waaraan moet je tekst voldoen?

• Je schrijft een Inleiding

Hierin vertel je kort waarover jouw tekst zal gaan. 

Je mag dit wat mysterieus maken, hou in elk geval 

geheim wie jouw Esther B. is.

• Je schrijft een midden

Hierin verwerk je de verschillende kenmerken. 

Let op: gebruik voor elk kenmerk een andere alinea. 

Voorbeeld: alle uiterlijke kenmerken noteer je in 1 alinea, 

de karaktertrekjes dan weer in een andere alinea.

• Je schrijft een slot

Hierin noteer je kort nog een eindoordeel. Je kan 

bijvoorbeeld een vraag stellen waarop jouw klasgenoten 

moeten antwoorden.

STAP 7

CONTROLEER!

Schrijven is schrappen, aanpassen, herformuleren …

Checklist

Hoofdletters aanwezig?

Leestekens aanwezig?

Vermijd woordherhaling! 
Gebruik synoniemen, verwijswoorden …

Zijn mijn zinnen niet te lang? 
Niet te kort?

Heb ik een inleiding?

Heb ik een slot?



OPDRACHTEN BIJ HET FRAGMENT

• DUO – OPDRACHT: PrivaCee.com is een onbestaand sociaal mediakanaal. 

 Hoe zou dat eruit zien? Werken ze met foto’s (Instagram), met statussen (Facebook), 

 met meningen (Twitter) 

• Ontwerp/ teken een logo dat hoort bij PrivaCee.com

• Maak enkele posts over jullie Esther B.

Extra 
opdracht



PERSOONSBESCHRIJVING Esther B.

PERSOONLIJKE INFORMATIE  

UITERLIJK

ALGEMENE INFORMATIE

MIJN KARAKTER

TALENTEN

Drie dingen waar Esther B. goed in is.

1

2

3

Drie dingen waar Esther B. moet aan werken.

1

2

3

OPGELET! HIER HOUD JE BEST REKENING MEE

Esther B. wordt boos wanneer…

Esther B. wordt vrolijk van…

Esther B. durft al eens te vloeken…


