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week 27 – 29 juni 2015 - Schrijfopdrachten niveau 
A, les 1 en 2 
 

Les 1: Schrijven op het menu 
 

 Voorbereiden: welke tekstsoorten hebben we geleerd? 
Dit jaar heb je verschillende tekstsoorten geleerd. Welke strategieën horen bij welke 
tekstsoort?  
Let op: De verhalende tekstsoort heeft geen strategie met een afkorting. Weet je nog 
waar je op moest letten bij het schrijven van een verhalende tekst? 
 
Overtuigende tekst: 
 
Strategie:_______________________________________________________________ 
 
Instructietekst: 
 
Strategie:_______________________________________________________________ 
 
Beschrijvende tekst: 
 
Strategie:_______________________________________________________________ 
 
Verklarende tekst: 
 
Strategie:_______________________________________________________________ 
 
Verhalende tekst: 
 
Waar let je op?: __________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 Voorbereiden: ideeën bedenken bij een tekstsoort 
Je krijgt van je juf of meester een tekstsoort. Bedenk hoe je met die tekstsoort iets kunt 
schrijven over het onderwerp ‘hitte’.  
 

 Wat ga je schrijven en voor wie: een menu kiezen 

Vul de menukaart op de volgende bladzijde in. Het toetje hoef je nu nog niet te kiezen, 
dat kun je doen als de tekst klaar is. 
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week 27 – 29 juni 2015 - Schrijfopdrachten niveau 
A, les 1 en 2 
 

 

 

Schrijfmenu 
Vooraf 

Ik schrijf mijn tekst voor: _______________________   

 
 Ik schrijf alleen 

 Ik schrijf samen 

 

Hoofdgerecht 
 Overtuigende tekst 

 Verklarende tekst 

 Verhalende tekst 

 Instructietekst 

 Beschrijvende tekst 

 

Toetje 
        Versieringen 

     Plaatjes  

     Tekeningen 

     Foto’s 
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week 27 – 29 juni 2015 - Schrijfopdrachten niveau 
A, les 1 en 2 
 

 Je tekst schrijven  
1. Schrijf je tekst over de hitte. Gebruik hierbij het blad met de strategieën (die krijg je 

van je juf of meester). 
2. Is je tekst klaar? Kies dan het toetje op de menukaart. 
  
Als je op de computer gewerkt hebt: Sla je stukje op en print het voor les 2.  

 
 

Les 2: Schrijven op het menu 
 

 De teksten voorlezen 
1. Lees je eigen tekst voor en luister naar de teksten van anderen. Welke tekstsoorten 

kun je herkennen? 
2. Schrijf bij elke tekst op het blaadje met ‘Tops’ op wat je goed vindt aan die tekst. 
3. Zorg ervoor dat jouw tekst terechtkomt bij de persoon of personen voor wie je de 

tekst geschreven hebt. 
 

 Terugkijken op de schrijflessen 
1. Wat vond je de leukste les van het afgelopen jaar en waarom?  

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

2. Dit is het belangrijkste wat ik heb geleerd over hoe je een goede tekst schrijft:  
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

3. Dit vond ik lastig bij het schrijven: ________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
4. Dit vond ik leuk bij het schrijven: _________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 


