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Opdrachten voor de Gooise verhalenwedstrijd april 2022
Het is zover, we gaan beginnen met de wedstrijd! Wat ga je doen?
Kies 1 van de opdrachten die hieronder staan om je verhaal te schrijven. Schrijf wat je wilt
vertellen en we hebben geen maximum aantal woorden. Vergeet niet je verhaal op te slaan!
Zet bovenaan je verhaal:
-

Je voornaam en achternaam (schrijf je samen, dan beide namen)
De naam van je school
De groep waarin je zit
Het nummer van de opdracht die je hebt gekozen.

Mail je verhaal voor 17.00 uur naar: ikdoemee@gooiseverhalenwedstrijd.com Je krijgt van
ons een bericht dat we je verhaal hebben ontvangen en dat je meedoet voor de mooie
prijzen. Op 17 juni is de prijsuitreiking en daar krijgen alle deelnemers een uitnodiging voor.
Heel veel plezier en succes!
Gooise verhalenwedstrijd 2022 / Rotaryclub Naarden-Bussum
Sander van Essen, Marjolein Risseeuw, Myrna Hemmerle, Trude van Waarden en Peter van
Loevezijn

1
Schrijf een sprookje
Ridder Marwen woont in een kasteel bij de kust; het heeft wel duizend ramen en veel ervan kijken uit
op de zee in het westen. Maar een venster – wordt gefluisterd – is betoverd; wie daardoor naar buiten
kijkt ziet meer dan alleen maar de zee.
Wie wonen er in het kasteel? Welke rol speelt de vuurtorenwachter? Wie is de tovenaar? Wie spelen
er nog meer een rol?

2
Schrijfopdracht dagboek
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? Beschrijf 1 of meer dagen uit het leven van jouw held in zijn/ haar dagboek.
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3
Schrijf een griezelverhaal
In welke griezelige ruimte speelt jouw verhaal zich af? Wat is er gebeurd? Wat gaat er nog
gebeuren? Laat je zintuigen werken. Hoe ruikt het hier? Wat hoor ik toch? Wat beweegt daar?
Blijf je in die ruimte of lukt het je eruit te komen?

4
Schrijf een brief
Stel: je wordt op een ochtend wakker en je merkt dat je onzichtbaar bent geworden. Wat ga je doen? Hoe
voel je je? Wat gebeurt er met je?
Schrijfopdracht: schrijf een brief aan iemand (een goede vriend, een familielid, een juf of meester) over
deze ervaring.

5
Schrijf een tekst voor een toespraak
Er is oorlog in Europa. Voor veel kinderen is het onveilig. Ze kunnen niet meer naar school en zijn op de
vlucht, ook naar Nederland. Je voelt je misschien machteloos en verdrietig. Wat zou je tegen organisaties
willen zeggen die invloed hebben op de oorlog? Schrijf een tekst voor een toespraak die je mag houden
voor het Europees parlement of het Kremlin.
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Schrijf een verhaal bij dit plaatje

William Turner Bell Rock Lighthouse

Een woeste zee, een schipbreuk dreigt. Waar komt het schip vandaan en wat is de bestemming. Je wordt
overboord geslagen, waar kom je terecht?
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Schrijf een verhaal bij dit plaatje.
Henri Rousseau Verrassing

Zelfs de tijger lijkt bang op dit schilderij. Het stormt, er dreigt onheil. Wat gaat er gebeuren?
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Schrijf een verhaal bij dit plaatje.
onbekende fotograaf Lift

Wat is dit voor gebouw? Wat zit er in de kokers? Het ziet er geheimzinnig uit. Waar dient dit voor en deugt
het wel?

