
Stel: je komt een fee tegen en je mag één 
wens doen. Wat zou je wensen? Wat zou er 

daarna gebeuren? Hoe zou je je voelen? 
Schrijf hier een kort verhaaltje over. 

Stel: je wordt op een ochtend wakker en je 
merkt dat je onzichtbaar bent geworden. 

Wat ga je doen? Hoe voel je je? Schrijf er 
een verhaaltje over. 

Stel: je hebt ineens röntgenogen. Dat 
betekent dat je overal doorheen kunt kijken! 
Hoe zou dat zijn? Welke problemen krijg je? 

Schrijf er een kort verhaaltje over. 

Stel: je merkt dat je ineens met dieren kunt 
praten. Wat zou je huisdier tegen je zeggen? 
Of wat zou jij tegen dieren zeggen? Kies één 

van de 2 en schrijf er iets over. 

Stel: je krijgt superhersens, en je weet 
ineens overal een antwoord op. Wat ga je 
doen? Hoe reageert iedereen? Hoe voel je 

je? Schrijf er iets over. 

Stel: je gaat verhuizen en je moet naar een 
nieuwe school. Hoe zou je dat vinden? Hoe ga 

je ervoor zorgen dat andere kinderen je 
aardig vinden? Schrijf er iets over. 

Stel: je gaat een speciale toverdrank maken. 
Wat gaat daar allemaal in? Wat gebeurt er 
als je er een slokje van neemt? Maak een 

recept en schrijf dat mooi op. 

Stel je eens voor wie je bent over 20 jaar. 
Welk beroep heb je dan? Ben je getrouwd, 
beroemd, heb je kinderen? Schrijf er een 

kort verhaaltje over. 

Stel: je bent een journalist en je moet een 
stuk voor de krant schrijven. Op dat moment 

gebeurt er voor je neus een ongeluk! 

Stel: je komt terecht op het eiland 
Andersom. Inderdaad, alles is daar 

andersom! Wat gebeurt daar? Hoe vind je 
het om daar te zijn? Wat is het verschil met 

hier? Schrijf er iets over. 



Stel: je ouders willen je verkopen voor veel 
geld. Je mag gelukkig je eigen advertentie 

schrijven. Wat staat er in? Ben je aardig, of 
juist niet? Hoe zie je eruit? 

Stel: je luistert het gesprek af tussen 2 
bananen. Wat zeggen ze tegen elkaar? 

Schrijf dat op. 

Stel: je hebt een geheime hut, waar niemand 
mag komen. Hoe ziet die hut eruit? Wanneer 

ga je erheen? Hoe zorg je ervoor dat 
niemand je ziet? Wat die je in je hut? 

Schrijf er een verhaaltje over. 

Stel: je mag een dagje ruilen met iemand. 
Wie wil je dan voor één dag zijn? Wat ga je 

dan doen? Hoe voelt dat, denk je? Schrijf er 
iets over. 

Stel: je vindt deze stelopdrachten allemaal 
niet leuk. Welke stelopdracht zou jij dan 

graag willen maken? Bedenk er één en schrijf 
hem op een kaartje 

Stel: de mens kan op een nieuwe planeet gaan 
wonen. Hoe ziet die planeet eruit? Hoe heet 

hij? Hoe kom je er? Ga jij er ook wonen? 
Schrijf er iets over. 

Stel: je ouders gaan op vakantie en jij blijft 
bij de buren logeren. Beschrijf hoe die 

mensen voor jou moeten zorgen. Wat moeten 
ze beslist niet vergeten? Je wilt graag goed 

verzorgd worden! 

Stel: je bent ’s ochtends te laat op school, en 
je bent ook nog eens vergeten je huiswerk te 

maken. Wat zeg je tegen de juf? 

Stel: je helpt je ouders in de tuin. Net toen 
je een gat aan het graven was voor een boom, 

vond je een groot bot! Van welk dier? Hoe 
komt dat bot daar terecht? Wat ga je ermee 

doen? 

 



De maffe moeder van Mark. De pinda die pindakaas werd. 

Het raadsel van de behekste schoolboeken. De koninklijke kroon; spoorloos verdwenen. 

De nieuwe buren van Stefan. De grasmaaier die op hol sloeg. 

De schat in de grot der wijzen. Rover Barbaros en zijn vrienden. 

Het monster van Loch Ness. De draak op het verboden eiland. 



De magische hockeystick Er zit een kabouter in mijn broekzak! 

  

  

  

  



Knip 3 plaatjes uit een tijdschrift. Nu mag je 
zelf bedenken wat deze dingen met elkaar te 
maken hebben. Schrijf er een verhaal over. 

Een elfje is een gedichtje van 11 woorden. Je 
schrijft het zo: 

1 woord: een kleur 
2 woorden: wat is het? 
3 woorden: waar is het? 

4 woorden: vertel er iets over 
1 woord: om het af te maken 

Maak nu zelf een elfje. 

Kies een persoon, een bezigheid en een 
plaats (bijvoorbeeld: een spion, afwassen, in 
de keuken). Met deze 3 woorden ga je een 

verhaal bedenken. 

Maak een naamgedicht met de eerste letters 
van je naam. 
B         allet 
I     nternet 
A ntonissen 
N    agellak 
C     hinees  

A uto rijden 

Neem een kleur in gedachten en doe je ogen 
even dicht. Schrijf daarna in ieder geval 10 
dingen op waar je aan denkt bij die kleur. 

(met je ogen open, natuurlijk) Kies één ding 
uit en schrijf daar een verhaaltje over. Begin 
zo: als ik aan … (je kleur) denk, denk ik aan…. 

Kies een boek dat je gelezen hebt, en dat je 
leuk vindt. Schrijf in het kort op waar dat 

boek over gaat. 

Maak een lijstje van 5 woorden die je te 
binnen schieten bij het onderwerp: dromen. 

Bedenk bij één of meer van die woorden 
zinnen. Maak daar een kort verhaaltje mee. 

Een elfje is een gedichtje van 11 woorden. Je 
schrijft het zo: 

1 woord: een dier 
2 woorden: hoe ziet het eruit? 

3 woorden: waar is het? 
4 woorden: vertel er iets over 
1 woord: om het af te maken 

Maak nu zelf een elfje. 

Een elfje is een gedichtje van 11 woorden. Je 
schrijft het zo: 

1 woord: een gevoel 
2 woorden: waar ben je? 

3 woorden: wat gebeurt er? 
4 woorden: vertel er iets over 
1 woord: om het af te maken 

Maak nu zelf een elfje. 

Schrijf een uitnodiging voor je feestje. Je 
mag zelf bedenken wat je gaat doen en wat 
de kinderen mee moeten nemen. Schrijf je 
er wel op wanneer, hoe laat en waar het is? 



Als je moet kiezen tussen een wereld zonder 
school of een wereld zonder volwassenen, 

welke zou je dan kiezen? En waarom? 

Je tandenborstel is verliefd op je 
haarborstel. Schrijf een liefdesbrief waarin 
je tandenborstel vertelt hoe verliefd hij is! 

  

  

  

  



Heeft je hoofd wel eens zonder gedachten 
gezeten? 

Waarom hebben sommige kinderen geen 
vrienden? 

Zou de wereld beter zijn als iedereen er 
hetzelfde uit zag? Wat gebeurt er als je nooit zou kiezen? 

Zijn er vragen die nooit beantwoord kunnen 
worden? Kunnen dieren zichzelf mooi vinden? 

Zou je voor altijd willen leven? Wat heeft een mens dat een robot niet 
heeft? 

Hoe ziet een gedacht eruit?  



Verhalen schrijven: 
 

1. kies een kaartje. De rode kaartjes zijn stel-opdrachten. Ze beginnen altijd met stel… 
Je moet je iets voorstellen, je fantasie gebruiken. De groene kaartjes staan vol met 
vreemde titels. Hierbij mag je zelf een verhaal bedenken. De blauwe kaartjes zijn 
opdrachten die ook met schrijven te maken hebben. Je vindt hier verschillende dingen, 
zoals gedichten en een recept. Op de gele kaartjes staan vragen. Moeilijke vragen, 
waar je even over na moet denken. Schrijf op wat jij denkt. 

2. lees het kaartje en gebruik je fantasie. Zie je al iets voor je? Bedenk alvast een soort 
filmpje in je hoofd van wat je wilt gaan schrijven. 

3. een verhaal komt niet altijd zomaar aanvliegen. Soms kom je niet op een leuk idee. Dan 
helpt het om even met iemand anders er over te praten. Doe dit zachtjes zonder 
iemand te storen. 

4. als je het idee klaar hebt, kun je gaan schrijven. Bedenk of je een kladblaadje of een 
schrijfblaadje nodig hebt. 

5. je dacht zeker dat je al klaar was? Mooi niet! Ze zeggen altijd: bij schrijven hoort 
schrappen. Dat betekent dat je je verhaal nog eens goed moet doorlezen en moet 
kijken welke zinnen wel weg kunnen. Als je graag wilt dat anderen je verhaal gaan lezen, 
moet je het kort houden! Dus schrijf niet je hele schrijfblaadje vol, dat is veel te veel. 

6. als je overbodige zinnen hebt weggelaten, laat je de tekst eens aan iemand anders 
lezen. Dat kan juf zijn, maar als die bezig is kun je het ook aan een klasgenoot laten 
lezen. Diegene kan je nog zeggen of er iets veranderd moet worden, bijvoorbeeld als je 
erg vaak ‘en toen, en toen’ hebt geschreven. Of misschien staan er nog schrijffoutjes 
in. Als je zeker wilt weten of je tekst helemaal goed is, moet je het even door juf laten 
lezen. 

7. nu kun je de tekst in het net schrijven of uittypen. 
8. tot slot ga je de tekst nog mooi versieren. Met een zelfgemaakte tekening, of met 

plaatjes uit een tijdschrift of van de computer. Misschien wil 
je wel een kader om je verhaal heen maken, dat ziet er zo uit: 
Je kunt je tekst ook uitknippen en op gekleurd papier plakken. 

 
Dit is een 

tekst in een 
kader. Je kunt 

een kader 
tekenen of 
maken van 

papier! 


