
SCHRIJVEN  Doorgeefverhalen. 

 

Jullie gaan samen een verhaal schrijven.  

Je hebt de keuze uit vijf onderwerpen: de stikstofcrisis,  het verschil in beloning tussen  vrouwen en mannen, 
gecentraliseerd vuurwerk afsteken met Oud & Nieuw, het klonen van dieren.  

De klas wordt opgedeeld in groepjes van vijf personen en elke leerling krijgt één blaadje. Binnen het groepje start 
ieder met een ander onderwerp (vijf onderwerpen – vijf leerlingen). Al schrijvend brainstormen: bedenk in drie 
minuten zo veel mogelijk vragen over het onderwerp. Daarna schuift iedereen zijn blad naar de volgende 
persoon, met de klok mee, voor een nieuwe ronde. Dat gaat zo door tot er door alle vijf de personen bij alle 
onderwerpen vragen zijn bedacht. Bespreek de vragen even met elkaar in jullie groepje. Daarna is er wat tijd om 
de vragen te bepreken met elkaar. Vragen die eigenlijk bij iedere beschouwing of betoog kunnen zijn vragen als:  

Wat is het probleem? 
Voor wie is dat een probleem? 
Voor wie is dat geen probleem? 
Wat is de voorgestelde oplossing? 
Wat zijn voor- en nadelen van deze oplossing? 
Voor wie is het een oplossing? 
Voor wie is het geen oplossing? 

Spelregels bij de brainstorm: geen enkele vraag is fout. Je mag associatief denken en allerlei kanten opgaan. Je 
gebruikt geen telefoon of andere bronnen;  daarmee doorbreek je juist je eigen denkkracht. Denk vanuit je eigen 
interesses en vanuit wat je er al over weet. Je zult zien: samen weten jullie al best veel of kunnen jullie al veel 
argumenten bedenken. Ga daarna op zoek naar informatie die dat argument juist en volledig maakt. 

Iedereen zit nu al in de onderwerpen. Hutsel alle groepen door elkaar. Nu gaat het schrijven beginnen. De 
thema’s worden in een doosje gedaan, van ieder thema vier stuks, en iedereen trekt er blindelings  een 
onderwerp uit.  De eerste schrijft drie zinnen op een blaadje en geeft het blaadje door. De buurman of buurvrouw 
schrijft weer drie zinnen en geeft het verhaal een compleet nieuwe wending.  

Wie weet levert dit nieuwe zienswijzen en verrassende aanpakken op.  

 

 

 


