
1.Vraag-sleutel

Het antwoord is: “Oeteldonk”.
Bedenk zoveel mogelijk vragen die bij dit antwoord 

horen

2.Brainstorm-sleutel

“Er vieren steeds minder kinderen carnaval”. 
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe zou je dit 

kunnen veranderen?

3.Wat Als-sleutel

“Wat als… er nooit carnaval was geweest?”
Hoe zou het kunnen dat dit niet was gebeurd en 

wat zou er anders zijn (gegaan)? 

4.Alfabet-sleutel
 

Maak een lijst waarbij je eerst alle letters van het 
alfabet onder elkaar schrijft. Bedenk daarna bij 
elke letter een woord dat te maken heeft met 
‘Oeteldonks carnaval’ en schrijf dat achter de 

letter. 

5.Variatie-sleutel

Bedenk zoveel mogelijk manieren om carnaval te 
vieren. 

6. Plaatje-sleutel

Bedenk argumenten waardoor je dit plaatje 
(wolkenkrabber) bij het onderwerp ‘Carnaval’ kunt 

laten horen…



7.Nietus-sleutel

Stelling: “Carnaval is een ouderwets feest”.
Bedenk argumenten om het omgekeerde te 

bewijzen. 

      8.Verplicht Verbonden-sleutel

Na carnaval ligt er altijd veel afval op straat. 
Bedenk een oplossing voor dit probleem waarbij je 

gebruik maakt van:
 -Recyclen

 -Milieu
 -Verminderen

 -Mensen bewust maken van het probleem

9. Voorspel-sleutel

Vraag: “Denk je dat er in de toekomst nog steeds 
carnaval gevierd zal worden?”

Zo ja: Hoe zou het er dan uit kunnen zien? Wat 
zou hetzelfde blijven, wat zou veranderen?

Zo nee: Waarom niet en wat zou ervoor in de 
plaats kunnen komen?

10.Ander Gebruik-sleutel

In Oeteldonk vinden in de aanloop naar carnaval 
én tijdens carnaval allerlei activiteiten plaats. 

Welke activiteiten kunnen ook gebruikt worden 
buiten carnaval om? 

Hoe dan? 
Hoe zou je ze aanpassen? 

Krijgen ze dan ook een andere naam? 
Gebruik bij deze opdracht ook je fantasie! 

11. VET-sleutel

Het Oeteldonkse carnaval kent een lange traditie 
en wordt al sinds 1882 grotendeels op dezelfde 

manier gevierd. 

Bedenk dingen die passen bij Oeteldonk (maar die 
nog niet bestaan of worden georganiseerd) 

waardoor carnaval in de toekomst nog beter kan 
worden. Denk daarbij aan de vorm én de inhoud.

12.Combinatie-sleutel

Volg onderstaande stappen:
A)  Bedenk wat de eigenschappen van het 

Oeteldonks carnaval zijn
B)  Kies een hobby of sport die jij graag doet

C)  Bedenk wat de eigenschappen zijn van jouw 
eigen keuze

D)  Als je de eigenschappen van carnaval en de 
door jou gekozen activiteit zou combineren, wat 

zou je daarvan dan kunnen maken?



13.Interpretatie-sleutel

Situatie: “Carnaval gaat dit jaar niet door”.
Bedenk een aantal verschillende redenen waarom 

dat zo zou kunnen zijn.

      14. Anders Dan Anders-sleutel

Carnaval kan dit jaar niet op de traditionele 
manier worden gevierd omdat extreem winterweer 

in Oeteldonk dit onmogelijk maakt. Bedenk een 
manier waarop het tóch plaats kan vinden.

15.Nadeel-sleutel

Wat zijn de minder goede eigenschappen van 
carnaval én hoe kun je zorgen dat deze nadelen 

verdwijnen?

16.Uitvinding-sleutel

De sjees van de Hoogheid is kapot. Bedenk een 
moderne uitvinding die ervoor kan zorgen dat de 
prins toch zijn toer door de stad kan maken om 

zijn Oeteldonkse onderdanen te begroeten. Bouw 
dit vervoersmiddel na van kosteloos materiaal.

17. Constructie-sleutel

De Oeteldonksche Club heeft besloten dat de 
Markt voortaan overkapt wordt met carnaval zodat 

het feest ook altijd bij slecht weer kan worden 
gevierd. Bouw een constructie die ervoor zorgt dat 

de Markt overkapt wordt (maquette) en maak 
gebruik van kosteloos materiaal.

18.Muur-sleutel

Weerleg de stelling: 
“In Oeteldonk bestaan veel tradities die al 

decennia bestaan en ook de komende eeuw niet 
zullen veranderen”.


