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Het feest gaat toch door! 

1. Begin van het verhaal 

Elk jaar gaan alle leerlingen van jouw school eieren zoeken op een grasveld in de buurt. 

Maar dan ontvangt de directeur een bericht dat het feest niet door kan gaan. 

  

Waarom kan het feest niet doorgaan?  

- De paashaas is ziek 

- Degene die de eieren zou verstoppen is verhinderd 

- Het grasveld staat onder water  

- Het is een hangplaats voor jongeren geworden 

- Er wordt een sneeuwstorm verwacht 

- Er groeien zeldzame bloemen, leven zeldzame dieren 

- De gemeente gaat er bouwen 

- Enz. 

 

Wie zou de eieren verstoppen?  

-    De  paashaas  

-    De burgemeester 

-    De juf uit groep 6 

-    Een  politieagent 

-    Een sprookjesfiguur 

-    Een opa van een van de kinderen 

-    Een plaatselijke kunstenaar 

-    enz. 

 

Wat is er aan de hand? Hij of zij is 

-    ziek 

-    verdwenen 

-    verdwaald 

-    ontvoerd 

-    betoverd 

-    in een diepe slaap gevallen 

-    overvallen  

-    enz. 

 

 Hoe wordt er op school op het nieuws gereageerd? 

 -    De kleuters zijn van streek 

 -    De directeur belt iedereen op om hulp te krijgen 

 -    Jouw groep gaat een oplossing bedenken 

-    De politie wordt ingeschakeld    enz. 
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2. Wie bedenkt de oplossing? 

-     Jij 

-     De directeur 

-     Jouw juf of meester 

-     Een oude vrouw of man 

-     Een vreemde 

-     enz. 

 

3. De ontknoping: hoe loopt het verhaal af? 

Een verrassende oplossing is natuurlijk het leukst. Denk dus goed na hoe je verhaal afloopt. 

-     Gaat het feest toch nog door ? 

-     Ben je nu beroemd? 

-     Wie speelt de hoofdrol, lost die persoon het ook op? 

-     Is er nog iemand die tegenwerkt? 

-     Ben je blij met de oplossing of ben je teleurgesteld?  

-     enz.  

 

4. Zo zou je het verhaal kunnen beginnen 

 -   Trrringgg 

 -   ‘Wát zegt u?’ 

 -   Enz. 

 

Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden die je kunt gebruiken bij je verhaal 

 - het weiland/grasveld     - verven 

 - de directeur/directrice    - versieren 

 - de meester/ de juf     - gillen 

 - het ei/ de eieren     - schreeuwen 

 - de mand      - speuren  

 - de paashaas      - de sporen 

 - de kunstenaar     - het vergrootgras 

 - de verf      - het schetsboek 

 - de kwast      - de slaapzak 

 - de politieagent     - de tent 

 - het bureau      - verdwijnen 

 - de kleuter(s)      - zoeken 

 - de tak(ken)      - de winnaar 

 - de kuil      - de bloemen   

 - het bejaardentehuis      - het prikkeldraad 

 - het uniform      - scheuren   

 - enz. 

SUCCES 
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                        Bijlage: 

 

Ik heb deze les ontworpen om als basis te dienen voor elke gelegenheid waarbij een geplande 

festiviteit niet door dreigt te gaan.  

 

Ik denk dan aan: 

Sinterklaas 

Kerst 

Verjaardag van juf of meester 

Schoolreis 

Musical groep 8 

Werkweek 

Optreden op school of elders 

Weeksluiting 

Moederdag 

Vaderdag 

Zomerfeest 

Projectafsluiting 

Verhuizing naar een nieuwe school 

Enz. 

 

(Zo heb ik zelf eens meegemaakt dat het bedrijf dat ons jubileumfeest zou organiseren failliet 

werd verklaard. Het zou interessant geweest zijn om te weten hoe de leerlingen dit opgelost 

zouden hebben.) 

 

De basis van elk verhaal: 

1. Om welke festiviteit of gelegenheid gaat het? 

2. Waarom kan het feest niet doorgaan?  

3. Wie is (of zijn) er verhinderd? 

4. Wat is de reden hiervoor? 

5. Hoe wordt er op school op het nieuws gereageerd? 

6. Wie bedenkt de oplossing? 

7. Hoe loopt het af? (Probeer een verrassende oplossing te bedenken) 

8. Hoe zou het verhaal kunnen beginnen? 

9. Lijst van zelfstandige naamwoorden (met lidwoorden!) en werkwoorden  

 

Het is in de praktijk bewezen dat er op deze manier verhalen ontstaan van een betere kwaliteit 

(en met minder spellingsfouten) en dat zelfs de minst getalenteerde leerlingen hierdoor in staat 

zijn iets zinnigs op papier te zetten.  

Succes! 


