week 2 – 5 januari 2015 – Opdrachten niveau B,
les 1 en 2

Les 1: Een recept voor een top 2015
Voorbereiden: wat ga je schrijven en voor wie?
•

Het nieuwe jaar is net begonnen en iedereen hoopt dat 2015 een topjaar gaat
worden. Jij ook natuurlijk! Daarom ga je een recept voor jezelf schrijven waarin staat
wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat 2015 een topjaar wordt voor jou. Er staat
ook in welke stappen je moet zetten om dit te laten gebeuren.
Bijvoorbeeld: Wat zou je willen leren? Waar wil je beter in worden? Waar word je blij
van en wat wil je vaker gaan doen? Wil je iets kopen waar je voor moet sparen? Met
wie wil je vaker afspreken? Welke leuke dingen wil je doen?
Later in 2015 krijg je jouw tekst terug van je juf of meester, en kun je zien of het lukt
met je recept.

•

Neem een leeg vel papier en maak hierop een woordenweb. Schrijf in het
woordenweb wat je graag zou willen in 2015. Het kan van alles zijn! Dit woordenweb
ga je gebruiken bij het schrijven van je recept.
TIP: Je gaat je eigen recept uitvoeren dus bedenk wel of je het ook echt kunt gaan
doen dit jaar!

Voorbereiden: de KLUNS-strategie
De KLUNS-strategie helpt je bij het schrijven van een duidelijk recept. Weet je nog waar
de letters KLUNS voor staan? De eerste drie letters geven we al weg. Schrijf zelf op wat
de N en de S betekenen.
KLU: Wat is de klus? (De klus is nu: een recept voor een top 2015)
N: ____________________________________________________________
S: ____________________________________________________________

De eerste versie van het recept schrijven
Maak nu je recept voor een top 2015. Gebruik daarbij de informatie die je in het
woordenweb hebt opgeschreven. Vergeet niet duidelijk op te schrijven wat je nodig hebt
en welke stappen je daarvoor moet zetten en in welke volgorde.
Let op: Kies niet te veel dingen, dat maakt het moeilijk om je recept te schrijven en uit
te voeren.
Als je op de computer gewerkt hebt: sla je stukje
op.
In les 2 ga je verder met je recept.
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week 2 – 5 januari 2015 – Opdrachten niveau B,
les 1 en 2

Les 2: Een recept voor een top 2015
Het recept van je schrijfmaatje lezen en tips geven
Lees het recept van je schrijfmaatje en vul de checklist in.

Staat boven het recept wat de Klus is?

Ja / Nee

Staat in het recept wat er Nodig is?

Ja / Nee

Staat in het recept wat de Stappen zijn?

Ja / Nee

Zijn de stappen duidelijk opgeschreven?

Ja / Nee

Zijn er receptzinnen gebruikt?

Ja / Nee

Vind je alles wat bij Nodig staat terug in de Stappen?

Ja / Nee

Denk je dat dit recept gaat lukken?

Ja / Nee

Wat moet in het recept om het beter te laten lukken? Of wat moet eruit?

Je recept helemaal afmaken
•

Maak nu je recept voor een top 2015 helemaal af. Gebruik hierbij de tips van je
schijfmaatje. Let op: Je hoeft niet alle tips van je schrijfmaatje te gebruiken. Gebruik
alleen de tips waarvan jij denkt dat ze je recept nog beter maken.

•

Versier je recept met plaatjes, tekeningen of foto’s als je dat wilt. Het is de bedoeling
dat je je recept echt gaat uitvoeren en over een jaar kijkt of alles is gelukt. Succes!
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