
Opdracht dagboek maken 

Schrijven is leuk maar wat moet ik schrijven?  

Hieronder geef ik je een aantal tips om een dagboek bij te houden. 

Je kunt op verschillende manieren een dagboek schrijven. Alleen voor jezelf, maar ook voor anderen 

om te delen. 

Een dagboek schrijf je altijd in de IK vorm, en beschrijft wat je meemaakt of de gedachtes die je hebt. 

Hou het dagboek in het begin kort. Maximaal twintig regels. Als je gewent bent aan het schrijven kan 

het natuurlijk langer worden. 

voorbeeld 

 

opdracht 1 

Denk aan een tot tien verschillende momenten bij jou die je op de dag eerder 

- Waarbij je iets hebt gezegd 

- Iets hebt gezien 

- Iets wat je in je eentje hebt gedaan 

- Een moment wat die voor die dag gewoon was, omdat je dat vaker of altijd doet. 

Probeer het zo precies mogelijk te beschrijven. Dit kan via je pc, maar ook handgeschreven. Lees het 

daarna goed door. Is het helder beschreven? Klopt het, of ben ik een detail vergeten? Kan ik er een 

afbeelding bij vinden of tekenen die mijn verhaal ondersteund? Voeg of plak het erbij. 

 

 

 

15 april 2020 

Ik zit nu vier weken thuis. Vandaag ging ik mijn hond uitlaten en ik merkte dat ik bij het naderen 

van het einde van mijn rondje nog een stuk wilde lopen. Het zonnetje was zo lekker, dus ik liep 

gewoon verder. 

Ik kwam een dame tegen die ook haar hond uitliet terwijl zij aan het bellen was. 

Ik kon het gesprek letterlijk volgen. 

“dus ik zei tegen Arie, dat hij gewoon lekker zelf eens in de keuken moet gaan staan.” 

“ja, toch? Hij doet geen ene reet thuis, meer, en ik sta gewoon elke dag nog bij de kassa” 

“Irriteert mij gewoon” 

Wat grappig, dacht ik. Zij werkt dus nu in een vitaal beroep, terwijl heel veel mensen eerst een 

lage dunk hadden van kassa medewerkers. Nu zijn we ze dankbaar dat zij er zijn. Zal dat na de 

crisis nog zo blijven? 

 

 

 



Opdracht 2 

Denk aan een tot tien dingen die jij weer gaat doen zodra de crisis over is. 

- Wie ga je zien 

- Wat ga je doen (maximaal 10 dingen, en als je je verhaal wilt delen, hou het netjes      ) 

- Waar ga je dan graag heen? 

Probeer het zo precies mogelijk te beschrijven. Dit kan via je pc, maar ook handgeschreven. Lees het 

daarna goed door. Is het helder beschreven? Klopt het, of ben ik een detail vergeten? Kan ik er een 

afbeelding bij vinden of tekenen die mijn verhaal ondersteund? Voeg of plak het erbij. 

 

Opdracht 3 

Denk aan een tv programma wat jou geboeid heeft. 

- Wat heb je gezien 

- Waar ging het over 

- Wie kwamen er in voor 

- Wie was de hoofdpersoon 

- Waarom boeide het jou 

Probeer het zo precies mogelijk te beschrijven. Dit kan via je pc, maar ook handgeschreven. Lees het 

daarna goed door. Is het helder beschreven? Klopt het, of ben ik een detail vergeten? Kan ik er een 

afbeelding bij vinden of tekenen die mijn verhaal ondersteund? Voeg of plak het erbij. 

 

Veel succes! 


