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Minecraft Challenge – Stripboeken 

 

Doel 

Bouw een eigen stripverhaal. 

 

Wereld 

• PC of laptop 
Download de wereld via: 
https://education.minecraft.net/challenges/comic-books/ 
Klik op downloaden. Daarna kan je de wereld openen en zal Minecraft Education 
automatisch opstarten. Log in met het account van school.  

• iPad 
Open de wereld via: 
Nieuwe wereld maken -> bibliotheek bekijken -> Maandelijkse uitdagingen -> 
Stripboeken 
 

 

 

Activiteit 

Stap 1 

PC/laptop: Bekijk hoe het voorbeeld is gemaakt.  

• Wat hebben ze gebruikt als poppetjes. 

• Hoe hebben ze teksten gemaakt.  

• Waar begint het verhaal en in welke volgorde moet je alles lezen? 

https://education.minecraft.net/challenges/comic-books/
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Stap 2 

Maak een plan voor je stripverhaal. Hoe begint het? Wat wordt het verhaal. Kijk 

hoeveel vakjes je hier voor nodig hebt.  

 

Stap 3 

Ga daadwerkelijk je verhaal bouwen.  

Je mag het voorbeeld afbreken (het stripverhaal) of juist er op verder gaan. 

 

Stap 3 

Maak er foto’s van en verwerk dit in een portfolio. Stuur het portfolio naar je juf of 

meester of je klasgenoten.  

 

Uitbreiding 1 

Kan je goed foto’s bewerken? Probeer de foto’s in je portfolio te bewerken met 

tekstwolkjes. Dan lijkt het nog meer op een stripverhaal.  

Je kan er ook voor kiezen om de foto’s via printscreen (prt sc op je toestenbord) te 

nemen. Dan kan je die nog bewerken in je eigen stripverhaal.  

 

Uitbreiding 2 

Maak met een groepje een verhaal. Bespreek vooraf hoe je de taken verdeeld. 

Bouwen jullie samen aan alle plaatjes, of heeft iedereen zijn eigen onderdeel?’ 

Je kan samen een verhaal maken door de wereld te hosten (via instellingen) of door 

de foto’s te maken en daarna het verhaal samen te voegen. Bespreek welke optie 

jullie het beste vinden.   

 

Uitbreiding 3 

Host je wereld, zodat anderen er in kunnen rondlopen en je verhaal kunnen lezen.  

Dit kan via de instellingen (esc). Je kan er voor kiezen om anderen alleen als gast toe 

te laten, zodat ze geen veranderingen kunnen aanbrengen.  


