
33 ideeën voor schrijfopdrachten 

 

Korte beschrijving  

Lezen en schrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hieronder staan verschillende 

ideeën om inspiratie op te doen voor jouw schrijfles.    

 

Tijd (indicatie)    Doelen  

Instructie:  10 minuten  * Informeren 

Verwerking:  40 minuten  * Instrueren 

Voorlezen:  10 minuten  * Overtuigen 

Totaal:   60 minuten  * Plezier verschaffen 

 

Instructie 

Geef een korte en duidelijke instructie. Tip: geef leerlingen met een rijke fantasie veel 

vrijheid. Leerlingen die de opdracht lastig vinden kunnen geholpen worden door samen de 

hoofdlijnen te bespreken of samen de structuur van de tekst te bepalen. Geef leerlingen de 

tijd om zelf inspiratie op te doen! 

Voorlezen 

We schrijven niet voor de prullenbak! Na de verwerking lezen leerlingen hun werk aan elkaar 

voorlezen en feedback geven.   

 

Schrijven stimuleert de kennisverwerving en –verwerking.  

Ofwel: van het opbouwen en schrijven van een goede tekst word je slimmer. 

 

In het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven.  

Je kunt niet zonder een goede schrijfvaardigheid. 

 

Schrijven is een heel belangrijke manier om jezelf uit te drukken. 

Denk maar eens aan WhatsApp, Facebook, blogs en interactie tijdens games. 

 

  



33 ideeën ter inspiratie 

1 Maak een elfje/gedicht 

2 Maak een recept 

3 Maak een rebus 

4 Maak een vriendenboekje 

5 Maak een menukaart van jouw droomrestaurant 

6 Maak een vacature voor een nieuwe leerkracht 

7 Maak de synopsis voor je roman 

8 Maak een stripverhaal 

9 Maak een moppenboekje 

10 Maak een klassenkrant/schoolkrant 

11 Maak een rap 

12 Schrijf 5 minuten door zonder je pen van het papier te halen 

13 Schrijf een verhaal met jouw groepje/klas – roulatiesysteem 

14 Schrijf een sollicitatiebrief 

15 Schrijf een handleiding (voor jouw uitvinding) 

16 Schrijf een korte column 

17 Schrijf een klachtenbrief 

18 Schrijf een verhuisbericht 

19 Schrijf een brief aan de burgemeester met een verzoek 

20 Schrijf een brief aan opa en/of oma 

21 Schrijf een brief aan Anne Frank 

22 Schrijf een brief aan jouw idool 

23 Schrijf een bericht op Instagram 

24 Schrijf een sprookjesverhaal 

25 Schrijf een spookverhaal 

26 Schrijf een brief aan iemand uit het verleden/de toekomst 

27 Beschrijf wat er gebeurt als jij de baas/directeur/koning bent 

28 Beschrijf de straat waarin je woont 

29 Beschrijf een grappige gebeurtenis 

30 Beschrijf je ochtend/middag/avond 

31 Beschrijf je droomvakantie 

32 Huis te koop: verkoop je eigen huis in een advertentie 

33 Zoek een blog en schrijf een reactie 

 

 


