Tekst om te modelen
Dit is een voorbeeld van een tekst voor het hardop denken in een schrijfles, afkomstig
uit een les Nieuwsbegrip Schrijven van 20 april 2015. Leerkrachten wordt geadviseerd
de tekst niet letterlijk te gebruiken, maar als voorbeeld of leidraad. Het hardop
denken moet immers authentiek overkomen.
Wat u zegt
Ik ga een e-mail schrijven aan mijn familie over mijn verjaardag. Want ik wil mijn verjaardag
anders gaan vieren. Mijn familie komt altijd allemaal langs op zondagmiddag en dan zitten we
de hele middag in een kring in de kamer te kletsen. Maar nu wil ik eens iets anders. Ik hoop
dat mijn familieleden dat ook willen, dus ik moet in mijn mail heel erg mijn best doen ze te
overtuigen.
Dit doe ik met de SLAK-strategie die ik net noemde. Eerst schrijf ik op wat er eigenlijk aan de
hand is: wat is de situatie? (De S van Situatie!) Daarna schrijf ik wat mijn mening is, wat
vind ik er zelf van? (De L van Laat je mening horen!) Ik moet ook opschrijven waarom ik dat
een goede mening vind, ik moet dus argumenten opschrijven. (De A van Argumenten!) En op
het laatst wil ik nog eens heel goed duidelijk maken wat mijn mening is. Daar bedenk ik een
hele goede zin voor, een klapper van een zin. (De K van Klapper!)
Wat u schrijft

Wat u zegt
Ik begin met de situatie, de S van Slak, waar gaat het
over: Hoe zal ik beginnen?
Hoe zal ik beginnen? Beste familieleden,

Beste familieleden,
Op … ben ik jarig. Ik wil jullie

Ik moet eerst vertellen waar de e-mail over gaat. De

een voorstel doen over mijn

situatie.

verjaardag.
Ik wil jullie iets vragen over mijn verjaardag.
Nee niet vragen, iets voorstellen natuurlijk.
Ik wil jullie een voorstel doen over mijn verjaardag.
Wat nu? De L van SLAK. Oja, ik laat mijn mening weten.
Mijn mening is dat. Ja, dat is wel een goede zin. Maar hoe
wil ik mijn verjaardag dan vieren? Ik moet iets bedenken
wat ik zelf leuk vind, maar wat anderen ook leuk vinden.
Dat is moeilijk… (zucht). Misschien naar de film gaan? Maar
niet iedereen vindt dezelfde film leuk. En in de film kun je
niet met elkaar praten. Wat dan…? Ja, ik weet het. We gaan
naar het park! Goed idee!
Als ik jarig ben, wil ik graag met jullie naar het park.
Is dat een goede zin? Kleine verandering…
L: Als ik jarig ben, wil ik graag
met jullie allemaal naar het
park.

Als ik jarig ben, wil ik graag met jullie allemaal naar het
park.
‘Allemaal’, dat klinkt veel gezelliger.
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Ja, het park is een goed voorstel, maar ik moet ervoor
zorgen dat mijn familieleden dit allemaal een goed voorstel
vinden. Ik moet er goede argumenten bij bedenken.
In het park kunnen we heel goed mijn verjaardag vieren,
want eh… er is heel veel ruimte.
Ja, dat is een goede reden. In het park kan iedereen zitten
A: In het park kunnen we heel
goed mijn verjaardag vieren,

in het gras. Zal ik mijn mail zo versturen? Nee, ik moet echt
nog een argument bedenken. Wat is leuk in het park…? Ja,

want er is heel veel ruimte.

we kunnen er een spelletje doen.

En we kunnen er een spelletje

En we kunnen er een spelletje doen.

doen.
Bijvoorbeeld voetballen, jeu de
boules en nog veel meer.
In het park kun je ook ijsjes
kopen. Die ijsjes zijn heel lekker,
ik heb er nu al zin in!

Wat voor spelletjes?
Bijvoorbeeld voetballen, jeu de boules en nog veel meer.
Ik wil er nog een derde argument bij bedenken, maar… wat
is dat moeilijk… Ik wil het liefst mijn e-mail nu versturen,
maar nee, er moet echt nog een derde argument bij.
Misschien iets over eten en drinken? Ja, natuurlijk, ik weet
het. Goed idee!
In het park kun je ook ijsjes kopen. Die ijsjes zijn heel
lekker, ik heb er nu al zin in!
Zo, nu heb ik drie goede argumenten bedacht. Ik vind dat
eigenlijk wel heel goed van mezelf. Dit is een mooie brief.
Klaar!

K: Een verjaardag in het park is

…Nee, niet klaar, er moet nog een goed eind aan. Dat moet

iets om nooit te vergeten. Het

ik óók nog bedenken, pff. Het valt niet mee om zo’n goede

zou een prachtige verjaardag

e-mail te schrijven. Hoe moet ik eindigen? Ik moet eindigen

zijn voor mij!

met een zin waar ik mijn mening nog eens heel duidelijk
opschrijf. Het moet echt een klapper van een zin worden.

Hartelijke groeten van [naam]
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