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In deze derde les ga je het probleem dat je de vorige keer hebt
verzonnen, weer oplossen. Dit heet het plot van je verhaal.
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Goed! of toch slecht?

Je leraar leest een paar eindes op. Jij mag bepalen: is het een goed
of slecht einde? Wanneer je het een goed einde vindt, ga je staan.
Vind je het een slecht einde, blijf je zitten.
goed

De hoofdpersoon breekt haar been. Haar voetbalteam
wordt wel kampioen.
Het zusje van de hoofdpersoon komt om door een
bom. De oorlog wordt gewonnen.
De hoofdpersoon trouwt met de jongen op wie ze
verliefd is. Haar vriendinnen komen niet op de bruiloft.
Je hoofdpersoon wint de loterij. Diezelfde dag krijgt
hij te horen dat hij nog maar een jaar te leven heeft.

De beste vriendin van de hoofdpersoon heeft geen
zelfmoord gepleegd. Ze is vermoord.
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slecht
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Je eigen plot

Het is nu tijd om voor
het probleem van je
personage een plot te
verzinnen. Je kunt dit
doen door de mindmap
te in te vullen.
1. Schrijf in het vak
in het midden je
verzonnen probleem
uit de tweede les op.
2. Schrijf daaromheen
zoveel mogelijk
oplossingen voor het
probleem op. Wees zo
creatief mogelijk.
Kun jij 10 verschillende
oplossingen verzinnen?
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Lukt het écht niet om oplossingen
voor je probleem te verzinnen?
Geen probleem. Er zijn drie
manieren waarop je verhaal
eigenlijk altijd wel kan eindigen.

probleem:

• Op het allerlaatst duikt er
een nieuw personage op in je
verhaal. Dit personage lost het
probleem op.

• Ach, wat fijn! Het bleek
allemaal een misverstand te
zijn. Sorry!

• Rond je verhaal af met: …en
toen werd ik wakker.
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Welke oplossing uit jouw mindmap vind jij het
beste?
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Je eigen plot

2. Wat is het probleem?

3. Hoe wordt dat probleem weer opgelost (plot)?

Het is nu tijd om je probleem ook weer op te lossen.
1. Wie is je personage?

Wanneer je nog tijd over hebt, mag je alvast een beginnetje
maken aan je korte verhaal. Succes!
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