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Het fantasiehuisdier 
Schrijfopdracht (+ tekenopdracht) voor kinderen vanaf 8 jaar  
 
Duur: 30 minuten 
 
Je hebt misschien wel een huisdier; een kat of een hond, misschien wel een vis of een cavia.  
Dat zijn hele normale huisdieren. Maar in deze opdracht verzin je zelf een wel heel bijzonder 
huisdier! Een fantasiedier. Je kunt dieren combineren of zelf een heel nieuw dier verzinnen. 
Wat dacht je van een vliegende hond, een krokodillenkat, een groene caviadraak die vuurspuwt, 
of een pratend paard dat licht geeft in het donker?   

Schrijven 

Schrijf een kort verhaaltje over jouw fantasiehuisdier. Wat is het voor dier, hoe ziet hij eruit, 
wat kan hij, waar heb je hem gekocht en wat doen jullie samen? Begin je verhaal met: 

‘Ik ben heel blij met mijn nieuwe huisdier omdat…’ 

Tekenen 

Ben je klaar met je verhaal? Top. Maak er dan nu een tekening bij. Probeer zo goed mogelijk te 
laten zien hoe jouw fantasiehuisdier eruitziet.  
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De magische route 
Schrijfopdrachten (+ het maken van een magische plattegrond) 
voor kinderen vanaf 10 jaar 

Duur: 30 tot 60 minuten  

De routebeschrijving 

Jouw meester komt bij je op visite maar weet niet waar je woont! En hij is zijn telefoon thuis 
vergeten, dus hij kan de route ook niet even opzoeken op Google maps. Jij zult dus precies uit 
moeten leggen hoe de meester van school naar jouw huis komt. Beschrijf winkels, kruispunten, 
stoplichten om alles heel duidelijk te maken. Het begin kan er zo uitzien:  

‘Lieve meester, ik ga u precies vertellen hoe u van school naar mijn huis komt. Als u de school 
uitloopt, gaat u linksaf. Aan het einde van de straat gaat u rechts, langs de supermarkt…’  

De magische route 

Is je route helemaal af? Mooi! Dan gaan we de route nu magisch maken!  

Stel je voor dat jouw meester en jij helemaal niet in Nederland wonen, maar in een heel 
bijzonder magisch land. De meester geeft les op de School voor Magiërs en op weg naar jouw 
huis komt hij allemaal bijzondere gebouwen en mensen tegen die je natuurlijk ook in de 
routebeschrijving moet opnemen. Enge heksen bijvoorbeeld of een Drakendokter of stoplichten 
die niet rood, groen en oranje zijn maar paars, geel en zwart! Je mag alles verzinnen wat je 
maar wilt. Het begin kan er zo uitzien:  

‘Lieve meester, ik ga u precies vertellen hoe u van de School voor Magiërs bij mijn huis komt. 
Als u de school uitloopt, gaat u linksaf. Pas op voor de miniheksjes die tussen de stoeptegels 
vandaan komen. Aan het einde van de straat gaat u rechts, langs…  

Maak een magische plattegrond 

Om het de meester nóg makkelijker te maken, maak je een magische plattegrond. Je laat op de 
plattegrond zien waar de wegen zijn en hoe de meester moet lopen. Vergeet je niet de enge 
heksen en de drakendokters erop te tekenen?  


