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Jouw ideale woonplaats!  
Sjaan Nel woont in een piepklein dorpje: Bitterkerk. Als Storm naar de stad moet verhuizen, vindt 

ze dat vreselijk. Niet alleen omdat ze dan haar beste vriend kwijt is, maar ook omdat ze de 

kriebels krijgt van de stad.  
 

Voordelen en Nadelen 

Teken op een A4-tje een groot vierkant dat je 

verdeelt in vieren. Linksboven schrijf je stad en 

rechtsboven schrijf je dorpje. Aan de 

linkerkant van het vierkant schrijf je voordelen 

en daaronder nadelen. Zie hiernaast voor een 

voorbeeld.  

 

Eerst alleen, dan vergelijken 

Probeer eerst zelf zoveel mogelijk voor- en nadelen te verzinnen en schrijf die in het juiste vakje. 

Ga vervolgens met anderen vergelijken en maak met elkaar, op een nog groter papier of op het 

bord, eenzelfde vierkant met daarin alle voor- en nadelen die jullie gezamenlijk hebben bedacht.   
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Jouw ideale woonplaats 

Bestudeer de voor- en nadelen goed en bedenk dan hoe jouw ideale woonplaats er uitziet? Je 

mag je droomwoonplaats tekenen of beschrijven.  

 
Denk bij je ontwerp goed na over wat jij belangrijk vindt. Om je op weg te helpen staan 

hieronder een paar vragen waar je bijvoorbeeld rekening mee kunt houden: 

 

• Wil je dat de school in de buurt is of volg jij je lessen liever via internet?  

• Woon je graag in een hoge wolkenkrabber met een superuitzicht, of ga je voor een huisje 

in het bos?  

• Mogen er auto’s in jouw droomplaats rijden?  

o Zo ja, hoe hard mogen die auto’s rijden?  

o Zo nee, hoe reizen de mensen in jouw ideale woonplaats? 

• Houd je van drukte of van rust? 

• Wat mag er echt niet ontbreken in jouw ideale woonplaats? 

• Leven er ook dieren?   

 

Laat van je horen! 

Natuurlijk ben ik heel benieuwd naar jullie ideale 

woonplaats! Stuur je je tekening of beschrijving naar 

me op? Mijn emailadres is info@cocovanrijn.nl  De 

meest originele bedenksels plaats ik natuurlijk op 

mijn website!  

 

mailto:info@cocovanrijn.nl

