De toekomst van mijn dromen
Schrijfopdracht voor kinderen vanaf 12 jaar
Duur: 20 minuten
Hoe denk je dat jouw leven er over vijftien jaar uitziet? Doe je ogen maar even dicht en probeer
jezelf voor je te zien. Waar woon je; in welke land en in wat voor huis? Wat doe je voor werk en
hoe gaat het eigenlijk met je? Heb je een partner of kinderen? Wat eet of drink je nu je dat
helemaal zelf mag weten? Hoe ziet jouw dag eruit?
Schrijfopdracht: beschrijf een dag uit je toekomstige leven!
Zorg er in ieder geval voor dat:
1. Je vertelt waar je woont (op welke plek of in wat voor soort huis)
2. Je vertelt wat je doet, eet, kijkt etc. als je zelf de baas bent.
3. Je vertelt hoe het met je gaat tegen die tijd.
4. Je vertelt wat voor beroep je hebt en waarom je dat zo leuk of belangrijk vindt.
5. Met wie je woont; een partner, met kinderen, met vrienden of nog gezellig bij je ouders.

Begin je verhaal met:
‘Ik word wakker en…’
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Schrijfopdracht!
[Schrijfopdracht voor Social Media]
Zitten jullie met het hele gezin binnen? Doe dan samen De Schrijverscarrousel. Ga allemaal aan
tafel zitten met een velletje papier voor je neus en een pen in je hand. Schrijf twee zinnen van
een verhaal. Het maakt niet uit wat je schrijft of waar het over gaat. Het mag gek zijn, eng zijn,
lief zijn… wat je maar wilt. Als iedereen twee zinnen heeft opgeschreven, schuif je het blaadje
naar de persoon links van je en die schrijft nu verder. Ook weer twee zinnen. Zo geef je de
papieren steeds door. Geef twee beurten van tevoren aan wanneer je gaat stoppen, zodat er aan
de verhalen een einde kan worden geschreven.
Je kan deze opdracht ook doen in bijvoorbeeld een Whatsapp-groep, in het chatvenster van een
videocall of op een ander social media platform. Spreek dan een volgorde af wie er wanneer
mag schrijven.
Veel plezier!
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