
Met Rolf Connect ontwikkelings-
materialen leg je een koppeling tussen 
het werken aan doelen zoals taal- en 
rekenontwikkeling, het omgaan met 
digitale middelen en het ontwikkelen 
van 21e-eeuwse vaardigheden.    

Rolf Connect:
Storytelling

Kinderen maken en vertellen hun eigen (fantasie) verhaal!
Laat de fantasie en de creativiteit van kinderen de vrije loop met het nieuwe spel Rolf Connect 
Storytelling! Bij dit spel gaan kinderen aan de slag met hun fantasie en creativiteit. Ze maken en 
vertellen hun eigen verhaal. Zeker jonge kinderen zijn heel goed in het fantaseren en bedenken 
van eigen verhalen. Met Rolf Storytelling kunnen ze dit volop toepassen en uitvoeren.

Babbelplaat
Maak met behulp van de blokjes op de HUB een stilstaande voorstelling van één plaat. Je kiest 
de achtergrond, de personen en voorwerpen, zodat je hiermee je eigen verhaal kunt vertellen 
en aanwijzen. De babbelplaat is geschikt voor de allerjongsten.

Film en boek
Maak je eigen boek of film!
Maak een verhaal af of verzin het hele verhaal zelf. Kies zelf de achtergronden, personen en 
voorwerpen. De kleding en de gezichtsuitdrukkingen kunnen aangepast worden. 
Bij het maken van een film, breng je het verhaal tot leven door het bewegen van de personen en 
de voorwerpen. Je kan ook je eigen verhaal inspreken en daarna terugkijken.

Ontwikkelingsdoelen 
Door het spelen van Rolf Connect – Storytelling ontwikkelen kinderen verschillende vaardigheden 
en kennis passend bij het SLO: 

Taalontwikkeling
• Mondelinge taalvaardigheid
• Ontluikende geletterdheid
• Aanvankelijk schrijven
• Digitale geletterdheid
 



Ontdek ook de andere Rolf ontwikkelings-
materialen op www.derolfgroep.nl. Of stuur 
een mail naar klantenservice@derolfgroep.nl 
of bel 088–410 10 20.

Ideeën om Rolf Connect – Storytelling in jouw groep in te zetten
Je haalt het meeste uit Rolf Connect – Storytelling als je een verbinding maakt met de échte wereld:

1. Begin met een instructie in kleine kring 
  Ga met kinderen in gesprek. Ondersteun dit bijvoorbeeld met het digibord waarin je een 
  video laat zien waar een verhaal wordt verteld, zoals bijvoorbeeld het begin van een sprookje: 
 ‘Er was eens....’. Laat kinderen vervolgens zelf een verhaal bedenken binnen een thema en laat 
 ze dit presenteren.  
2.  Creëer een rijke speelleeromgeving waarin kinderen kennismaken met het thema door handelend 

materiaal en creatieve activiteiten aan te bieden   
  Bied in de speelleeromgeving ontwikkelingsmaterialen aan die passen bij het thema. 
 Leuke producten hierbij zijn:
 • Rolf Puzzels bij een specifiek thema • Rolf Originals – Wat gebeurde er?
 • Rolf Originals – Communicatie  • Rolf More – Woordjes tikken
 • Rolf Originals – Samenspraak  • Rolf More – Woordjes gooien
 • Kletsdobbelstenen (voor jonge kinderen) • Rolf More – Woordjes lopen
 • Stappenverhaal (drie, vier of vijf) 
 En/of laat de kinderen een creatieve verwerkingsopdracht maken:
 • Knutsel jouw verhaal, dat ze daarna vertellen in Storytelling.
 En/of zoek de aansluiting bij ervaringen of actualiteit:
 • Wat heb je dit weekend gedaan? Welke emoties voelde je? Maak daar een verhaal over.
 • Dag van het sprookje: schrijf zelf een sprookje. 
 • Het stormt. Maak een verhaal/babbelplaat/film over de storm. 
 • Start van de zomer: maak een zomerse plaat (woordenschat). 
 •  Letters die ze al aan hebben geboden gekregen in de kringactiviteit. Maak woordplaten maken 

in Storytelling.
 3. Zet Rolf Connect – Storytelling in 
 Als de kinderen middels instructie in kleine kring en verschillende activiteiten kennis hebben 
  gemaakt met coderen zet je Rolf Connect – Storytelling in. De kinderen gaan van planeet naar 

planeet en leren zo de basisvaardigheden van programmeren. 

4. Optioneel: zet weer handelend materiaal in   
  Na het inzetten Rolf Connect – Storytelling kun je weer de verbinding maken met de échte wereld. 

Bekijk bij stap 2 welke materialen je hierin kunt zetten.

Rolf Connect – Storytelling…
… is een krachtig onderwijsmiddel voor kinderen om aan taaldoelen en geletterdheid te werken. 
Door het bedenken van een eigen verhaal en dit verhaal te maken met Rolf Connect – Storytelling 
stimuleer je de ontluikende geletterdheid bij kinderen.

Tip: Leer kinderen over Storytelling door ze een film of boek te laten maken. Voor het maken van 
een filmverhaal gebruiken de kinderen een aantal scènes. In iedere scène kiezen ze de achtergrond,
personen en voorwerpen. Hebben ze het verhaal bedacht? Dan nemen ze het filmverhaal op. De kinderen 
bewegen de personen en voorwerpen terwijl ze het verhaal vertellen. Ze nemen hun eigen stem op! 
Daarna bekijken ze hun eigen film in de bioscoop terug. Op dezelfde manier maak je een digitaal 
stripboek. In de scénes maken ze gebruik ban tekstwolkjes bij de personen, net als in een stripverhaal.

Let op!    
Dit spel kan alleen 
worden gespeeld met 
de Rolf Connect HUB. 

Bekijk de video!
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