
Schrijfopdracht week 6 

Hallo allemaal!  

Stel je eens voor: jij bent de koning/koningin van een land. Dit kan Nederland zijn, maar dit 

kan ook een ander land zijn of een zelfbedacht land. Hoe ziet dit land eruit? Wat zijn de 

afspraken en regels? Welke kleren hebben de mensen aan? Hoe zien de huizen eruit? 

Welke taal spreken ze in jouw land?  

Deze week gaan jullie aan de slag met het maken van je eigen land. Jij bent de 

koning/koningin van het land en jij mag bepalen wat er gebeurt.  

Wat ga je doen? 

1. Denk na over jouw land. Wat vind jij belangrijk in jouw land? Wat moet er gebeuren 

en wat mag er niet gebeuren? 

2. Maak een tekening en laat daarop jouw land zien. Denk aan huizen, kleding ed. 

schrijf in de tekening wat er te zien is -> maak een legenda. 

3. Maak op de achterkant van de tekening een mindmap over het land. Denk hierbij aan 

afspraken, regels, taal ed.  

4. Begin met schrijven. Je gaat je eerste versie schrijven. Het verhaal gaat over jouw 

land. Je kunt opschrijven hoe je land eruit ziet, maar je kunt ook een verhaal schrijven 

dat zich afspeelt in jouw land.  

5. Ben je klaar met je eerste versie? Deze is natuurlijk al heel goed, maar misschien kan 

het verhaal nog beter worden als je om tips en tops vraagt.  

6. Schrijf een tweede, derde of misschien zelf vierde versie. Iedere keer wordt jouw 

verhaal beter! 

7. Zijn er geen tips meer en is het verhaal tiptop in orde? Schrijf het verhaal dan in het 

net. Dit mag op de computer, maar kan ook met een mooie pen op een blaadje. 

8. Plaats het verhaal op de padlet. Willem en Leila zijn ontzettend benieuwd naar jullie 

landen. Misschien gaan we wel verhuizen naar een van jullie landen! 

 

Veel plezier en succes! 

Willem en Leila 


