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week 47 – 18 november 2013 – Opdrachten niveau B,  
les 1 en 2 
 

Les 1: Een cadeau inpakken 
 

 Wat voor tekst schrijf je: een instructietekst voor het 
inpakken van een cadeau  
• Luister naar je juf of meester.  
• Sinterklaas is pas écht leuk met mooi ingepakte cadeaus. Vandaag ga jij een cadeau 

inpakken en hier een instructietekst bij schrijven.  
 

 Ideeën opschrijven: hoe wil je het cadeau inpakken? 
Hieronder staan voorbeelden van leuk ingepakte cadeaus. Bekijk ze goed en zet met je 
schrijfmaatje alvast wat ideeën op papier. Bij de volgende opdracht maken jullie een 
keuze. 

    
 

                   
Inpak-ideeën: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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week 47 – 18 november 2013 – Opdrachten niveau B,  
les 1 en 2 
 

 
 

 Luisteren: de KLUNS-strategie 
• Luister naar je juf of meester. 
• Wat is de KLUNS-strategie? Schrijf op waar de letters voor staan. 

 
KLU ___________________________________________________________________ 

 
N _____________________________________________________________________ 

 
S _____________________________________________________________________ 
 
 

 Schrijven: je instructietekst 
• Spreek met je schrijfmaatje af hoe je het cadeau gaat inpakken. 
• Probeer het inpakken van het cadeau eerst een keer uit. 
• Schrijf dan een instructietekst voor het inpakken en gebruik hierbij de KLUNS-

strategie. Doe dit op een apart blaadje en schrijf jullie namen erboven. 
 
Zijn jullie klaar? Bewaar jullie tekst dan goed. De volgende les gaan andere 
schrijfmaatjes jullie instructietekst uitproberen. 
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week 47 – 18 november 2013 – Opdrachten niveau B,  
les 1 en 2 
 

Les 2: Een cadeau inpakken  
 

 Uitproberen: de instructietekst van andere schrijfmaatjes  
• Jullie gaan samen met twee andere schrijfmaatjes aan een tafel zitten. Zij gaan jullie 

instructietekst uitproberen en jullie gaan hun tekst uitproberen.  
• Leg het pakje dat jij en je schrijfmaatje hebben ingepakt op tafel. Anderen mogen het 

nog niet zien! Zorg dat er een doek of servet overheen ligt.  
• Lees samen met je schrijfmaatje de instructietekst die je hebt gekregen. Probeer met 

je schrijfmaatje het pakje in te pakken. Doe precies wat er in de instructietekst staat.  
• Ben je klaar? Leg het pakje op de tafel van de schrijvers van de instructietekst. 

 

 Terugkijken: het schrijven bespreken 
• Luister naar je juf of meester. 
• Denk na en schrijf op.  
1. Dit vond ik handig bij het schrijven: _______________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

2. Dit vond ik lastig bij het schrijven: _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
3. Deze les hebben twee klasgenoten een cadeau ingepakt door jullie instructietekst te 

gebruiken. Je hebt ook gezien of dat goed gelukt is of niet. Hoe kun je de 
instructietekst nog beter maken? Denk aan de KLUNS-strategie. 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 


