Schrijfopdracht NIVEAU B

Nep nieuws: Weet jij wat echt of nep is?
Voorbereiden: lezen van de Nieuwsbegrip tekst
Lees Tekst 2 ‘Deepfake video’s: niet alleen maar leuk’ nog een
keer. De schrijfopdracht die je straks gaat maken sluit hierop aan.

Voorbereiden: ideeën voor je verhaal
In deze tekst wordt beschreven dat niet alles wat je op internet ziet echt is. Veel dingen
zoals filmpjes zijn bewerkt, waardoor ze echt lijken maar dat niet zijn. Ook teksten die je
op internet tegenkomt zijn niet altijd echt. Mensen kunnen hun fantasie hebben gebruikt
om het verhaal te schrijven. Soms lijkt het zo echt wat wordt geschreven, mensen zien
daarom het verschil niet meer tussen wat echt en nep is.
Jij gaat straks twee verhalen schrijven, één daarvan is echt gebeurd en het andere heb je
verzonnen. Kan jij een ander voor de gek houden? Zullen ze jouw neppe verhaal
geloven?
Bedenk eerst een echte en een neppe situatie waar je verhalen over kunnen gaan. Schrijf
de situaties voor zowel het echte als het neppe verhaal hieronder op. Kies daarna de
leukste situaties om je verhalen over te schrijven.
Echt

Gebruik voor de echte situatie
iets wat jij hebt meegemaakt.

Nep
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Het verhaal bedenken met de OPOE-strategie
1. Lees de uitleg hieronder over het schrijven van een verhaal.

Bij het schrijven van een verhaal maak je gebruik van de OPOE-strategie.
OPOE staat voor het volgende:
O=

Over wie gaat het verhaal?

P=

Probleem

O=

Oplossing

E=

Einde

Het is de bedoeling dat je voor je aan het verhaal
gaat beginnen eerst antwoord ziet te krijgen op de
vragen bij de letters:
Over wie gaat het verhaal?
Wat is het probleem?
Wat is de oplossing?
Hoe is het einde van het verhaal?
Gebruik hiervoor het bijbehorende schema.

2. Bedenk je echte en neppe verhaal. Gebruik de OPOE-strategie voor beide verhalen.
Zet je ideeën in het schema op de volgende bladzijde.
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Over wie gaat het
verhaal?
Wie is de hoofdpersoon?
Wat kun je over hem of
haar vertellen?
Wat is het Probleem?
Welk probleem heeft je
hoofdpersoon?
Waarom is dat een
probleem?

Wat is de Oplossing?
Hoe wordt het probleem
opgelost?
Wie lost het probleem
op?

Hoe is het Einde van
het verhaal?
Hoe loopt
het verhaal af?

Het verhaal schrijven
Schrijf nu je echte en neppe verhaal. Gebruik hierbij alles wat je hebt bedacht bij
opdracht 3.

