
Waar of niet waar? 

In elke groep kinderen wordt gepraat over ervaringen in de afgelopen tijd, lang of kort en al of niet 

met behulp van de lijst vragen van taalvorming De verhalen van de kinderen over de afgelopen tijd 

zijn de basis voor de opdracht. De meeste kinderen van deze leeftijd vertellen echt gebeurde verha-

len als hen daarnaar gevraagd wordt.  

Opdracht 1 na het gesprek 

Geef de kinderen opdracht om een lijstje te maken van dingen die ze echt hebben meege-

maakt de afgelopen weken. Een lijstje met trefwoorden of kleine tekeningetjes helpt kin-

deren om even terug te gaan naar hun eigen ervaringen. 

Opdracht 2 

Laat de kinderen uit hun lijstje twee dingen kiezen, waar ze een zin over willen schrijven. Ze 

schrijven die zinnen in het klad onder hun lijstje.  

Opdracht 3 

Doe een kort klassengesprek over: wat is niet echt gebeurd bij jou, maar had wel echt kun-

nen gebeuren. Een eigen voorbeeld van de leerkracht helpt kinderen om op verhaal te ko-

men. 

Opdracht 4 

Iedereen bedenkt één ding dat niet echt waar is en schrijft ook daar een zin over op. Even 

hardop voorlezen als iedereen klaar is. 

 

Vervolg opdrachten volgende pagina 
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Opdracht 5 

Iedereen schrijft de zinnen in het net op een papier waarop ook je naam staat. Hussel waar 

en niet waar door elkaar (niet bij iedereen ‘niet waar’ op nummer 3). Dus op ieders papier 

staan nu naam, twee zinnen die waar zijn en één zin die niet waar is. 

Opdracht 6 

De stapel papiertjes ligt de volgende dag (of ’s middags als je met twee groepen op één dag 

werkt) klaar voor de andere helft van de groep. De leerkracht of een kind dat goed kan lezen 

leest ze stuk voor stuk voor. Met de groep wordt bedacht welke zin niet waar is. Na afloop 

van het gesprek over één papier gaat het naar één van de kinderen die er zijn, zodat aan het 

eind van het gesprek elk kind één papier van een kind uit de andere groep voor zijn neus 

heeft. 

Opdracht 7 

Elk kind schrijft onder het papier wat op zijn tafel ligt welke zin niet waar is en waarom de 

klas dat denkt. 

Volgende dag gaan de papieren weer terug naar de oorspronkelijke schrijver. Filmpje maken 

van de reacties van de schrijfgroep? 

Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 


