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Welkom bij de allereerste les creatief schrijven!

Je gaat in vier lessen een kort verhaal schrijven,
van maximaal 1.000 woorden. In vier lessen leer je
tips & trucs om zo’n verhaal te schrijven.
We beginnen met het maken van een goed
personage.
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Wie ben ik?

Een goed personage is makkelijk te omschrijven.
Tovenaarsleerling. Litteken. Bril. Dat kan niet
missen: Harry Potter. Met deze oefening kom je
erachter wat een goed personage is.

je kunt ook met de spelregels
van ‘Ben ik een banaan?’ spelen.
Let op: hierbij mag je alleen ja/
nee-vragen stellen, dus vragen
die je met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden.

 erdeel de klas in groepjes van vier.
1. V
Zonder een stoer/nieuwsgierig/jaloers hoofdpersoon zou je verhaal maar saai zijn. In deze les
leer je hoofdpersoon letterlijk karakter te geven.

2. S
 chrijf op een post-it een super bekend
personage uit een boek op. Het mag ook een
stripfiguur zijn of personage uit een kinderboek.
3. Geef deze post-it vervolgens (ongezien!) aan
degene rechts van je.

Je hoofdpersonage is de held van je
verhaal. Maak hem of haar dapper!
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4. P
 lak de post-it die jij hebt gekregen op je
voorhoofd.
5. De jongste speler begint. Geef hem of
haar om en om een korte hint zodat hij
of zij kan raden wie bedoeld wordt.
Wie raadt in de minste hints het
personage?

je kunt ook met de spelregels
van het pannenspel spelen.
Hierbij leg je alle briefjes in het
midden van de tafel, trekt een
speler een briefje en omschrijft
het personage. Wie raadt het
omschreven personage?
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Bespreek de personages na.

1. W
 aarom was het ene personage wel makkelijk
te raden en het andere juist niet?
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Slecht, slechter, slechtst

Perfecte personages zijn saai. Een personage wordt
pas interessant als het een duister randje heeft.
1. Schrijf op een post-it een geheim op.
2. Plak alle post-its op het bord.
3. Welke geheimen springen er meteen uit?

2. Wat zijn dus kenmerken van een goed personage?

4. H
 oe kun je het geheim dat jij bedacht hebt nog
spannender maken?

5. Pak een nieuwe post-it en verzin een nog
spannender geheim dan net.
Bewaar deze post-it.
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Het geheim hoeft niet van jezelf
te zijn. Het mag ook iets zijn waar
iemand zich voor schaamt,
bijvoorbeeld een gokverslaving.

Ik heb een gokverslaving…
én heb een schuld van
10.000 euro die ik binnen
een dag moet terugbetalen.
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Je eigen personage

Het is nu tijd om je eigen personage te bedenken.
Wil jij dat de hoofdpersonage van jouw verhaal een
vrouw van 430 jaar oud is? Een baby die kan toveren?
Een pratende tijger misschien? Alles mag.

4. Mijn personage gaat om met

en heeft een hekel aan

 ijn personage heet
1. M

en is

jaar oud.

5. Mijn personage is super goed in

2. A
 ls mijn personage in de spiegel kijkt en
zichzelf ziet, dan

maar heeft ook een geheim, namelijk

3. Mijn personage woont
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Je eigen personage

6. V
 erder moet je nog weten dat mijn personage

Tekening personage:
Wanneer je dat makkelijk vindt,
mag je je personage ook tekenen.
Succes!

5

Colofon
© Kom voor Taal, 2019
In opdracht van: provincie Overijssel
Concept: Caroline Wisse, www.taalenttraining.nl
Auteur: Daniëlle Bakhuis, www.daniellebakhuis.nl
Grafisch ontwerp: Inge Lub, www.ingeving.nl

