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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over schrijven.
Je schrijft tijdens het leren op school. 
Je luistert naar de les. Je schrijft op wat je wilt onthouden.
Schrijven doe je ook als je op stage gaat.
Je moet dan een boodschap opschrijven. Of een werkbriefje invullen.
En je schrijft in het dagelijks leven of in je vrije tijd.
Bijvoorbeeld als je een WhatsApp-bericht schrijft.
Of je schrijft over wat je beleefd hebt. 

Dit leer-werkboek gaat over:

• schrijven op school

• schrijven voor praktijk, stage en werk

• schrijven in het dagelijks leven

• vrij schrijven.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.
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Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen:
1. Ga naar www.strux.nl. 
2. Klik op de knop deelnemer. 
3. Klik op Nederlands.  
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek. 
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

schrijven op school

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over schrijven op school.
Je wilt onthouden wat belangrijk is. Dat schrijf je op.

• Je schrijft afspraken in je agenda.

• Je maakt aantekeningen van wat je gehoord of geleerd hebt.
In dit hoofdstuk leer je hoe je dat doet.

Opdracht 1
Wat heb jij wel eens geschreven?
Kruis dat op het lijstje aan. Je mag meer dan 1 kruisje zetten.

 { briefje
 { WhatsApp-bericht
 { tweet
 { afspraak in je agenda
 { formulier
 { dagboek
 { envelop
 { vakantiekaart
 { adresboekje
 { sms
 { e-mail
 { gedichtje
 { woorden bij foto’s
 { iets anders, namelijk  
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Agenda invullen
Op school of op een opleiding heb je een agenda.
In je agenda vul je in:

• naam

• adres

• woonplaats.
We noemen dit naw-gegevens.

Naam
Jouw naam is:

• je voornaam

• je achternaam.

Op een formulier moet je vaak je voorletters invullen.
Voorletters zijn de eerste letters van al jouw voornamen.
Heb je maar 1 voornaam?
Dan is je voorletter de eerste letter van je voornaam.
Je achternaam heet ook wel familienaam.
Het is de naam van je vader of moeder.

Weet je?
Tussen je voornaam en achternaam staat soms:

• een klein woordje, bijvoorbeeld: van of de

• 2 kleine woordjes, bijvoorbeeld: van der.
Dit heet tussenvoegsel.
Bijvoorbeeld: Jan de Wit. Of Moniek van der Velde.

Adres en woonplaats
Je adres is:

• de naam van de straat waar je woont

• het huisnummer.

Je woonplaats is:

• de postcode (4 cijfers en 2 letters)

• de naam van de plaats waar je woont.
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Opdracht 2
Vul je gegevens in je agenda in.

Voornaam:       Tussenvoegsel:     Achternaam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Datum noteren
De datum  is: dag + maand + jaar.
Een voorbeeld: 31 december 2014 is een datum.
Wanneer ben je geboren?  
Dat is je geboortedatum.

Maanden van het jaar
Een jaar heeft 12 maanden.
Januari is de 1e maand van het jaar.
December is de 12de maand van het jaar.

Opdracht 3
Ken jij alle maanden van het jaar?
Vul de namen op de juiste plaats in.

1. januari 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. december
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

De datum in cijfers schrijven
Je kunt de datum zo schrijven: 15 februari 2014.
Of je kunt de datum zo schrijven: 15-02-2014.
Je schrijft de datum dan in cijfers.

Opdracht 4
Schrijf de datum in cijfers.

11 april 2013 =  

3 augustus 2012 =  

24 januari 2010 =  

5 maart 2011 =  

je geboortedatum =  
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Telefoonnummer noteren

Op een formulier moet je soms je telefoonnummer invullen.
Een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers.
Er zijn vaste telefoonnummers en mobiele telefoonnummers.
De eerste cijfers van een vast telefoonnummer noemen we het kengetal.
Het kengetal is het nummer van de plaats waar je woont.
Alle telefoonnummers in jouw woonplaats beginnen met dezelfde cijfers.
Het abonneenummer is jouw telefoonnummer.
Iedereen heeft een ander abonneenummer.

Voorbeeld

Het kengetal van:

• Rotterdam is 010

• Utrecht is 030

• Heerenveen is 0513.
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Nummer mobiele telefoon
Het telefoonnummer van je mobieltje bestaat ook uit 10 cijfers.
Het mobiele nummer begint altijd met 06.
De andere 8 cijfers zijn jouw abonneenummer.

Vaste telefoonnummers zijn nummers van vaste telefoontoestellen. 
Die toestellen kun je alleen in en om huis gebruiken.
Je kunt niet overal ermee bellen. Zoals met je mobiele telefoon.
Vaste nummers beginnen met een kengetal.
Mobiele telefoonnummers beginnen met 06.

Opdracht 5
Schrijf op.

Je vaste telefoonnummer:  

Wat is het kengetal?  

Wat is het abonneenummer?  

Je mobiele nummer:  

Wat is het kengetal?  

Wat is het abonneenummer?  

Vergelijk jouw telefoonnummer met het nummer van iemand anders.
En kijk naar de eerste cijfers.

Schrijf nog een paar telefoonnummers op. En onderstreep het kengetal.
Bijvoorbeeld van de huisarts, de sportclub of de school.
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Tijd in cijfers noteren
In een agenda schrijf je een afspraak op de juiste dag.
En op de juiste tijd.
De tijd schrijf je in uren en minuten. Bijvoorbeeld: 12.30 uur.
Voor de punt staan de uren. Achter de punt de minuten.
In een agenda schrijf je de tijd in cijfers. Dat is kort en duidelijk.

Uren in cijfers
Een dag heeft 12 uur en een nacht heeft 12 uur.
Een dag en een nacht samen noem je een etmaal.
Een etmaal heeft dus 24 uren en is verdeeld in:
Nacht: 00.00 - 06.00 uur
Ochtend: 06.00 - 12.00 uur
Middag: 12.00 - 18.00 uur
Avond: 18.00 - 00.00 uur

Opdracht 6
Schrijf in cijfers:

half 8 in de ochtend  

half 11 in de ochtend  

2 uur in de middag  

9 uur in de avond  

half 3 in de middag  

11 uur in de avond  

3 uur in de nacht  
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Afspraak opschrijven
In een agenda schrijf je jouw afspraken op.
Je schrijft met wie je een afspraak hebt.
En op welke dag en hoe laat de afspraak is.
In een agenda is niet veel ruimte.
Daarom schrijf je de afspraak kort en duidelijk op.
Je schrijft de tijd in cijfers. Bijvoorbeeld: 10.00 uur, overleg, lokaal 4.

Opdracht 7
Je ziet hier 2 bladzijden uit een agenda.
Je gaat een afspraak in de agenda schrijven.

september

3 maandag

                 

                 

                 

6 donderdag

                 

                 

                 

4 dinsdag

                 

                 

                 

7 vrijdag

                 

                 

                 

5 woensdag

                 

                 

                 

8 en 9 zaterdag en zondag
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Je hebt een afspraak met:

• een groepsgenoot
Je mag zelf weten met wie.

• op dinsdag 4 september

• om half 2

• bij hem/haar thuis.
Je belt als je niet kunt komen.

Schrijf in de agenda:

• de afspraak op de juiste datum

• hoe laat de afspraak is (tijd in cijfers)

• met wie je een afspraak hebt (naam)

• waar de afspraak is (plaats)

• het telefoonnummer van de ander.

Trefwoorden opschrijven
Schrijven doe je niet zomaar.
De regel is: eerst denken en dan pas schrijven.
Je denkt dus eerst na:

• Wat wil ik schrijven?

• Wat mag ik zeker niet vergeten?

Schrijf dit op met een paar trefwoorden.
Trefwoorden zijn losse woorden.
Trefwoorden helpen je om te onthouden wat belangrijk is.
Een ander woord voor trefwoord is steekwoord.

Trefwoorden zijn een soort spiekbriefje.
Zo onthoud je wat je wilt schrijven.

Voorbeeld

20 oktober
excursie
met de fiets
kwekerij Groen
hoe laat?
wat meenemen?
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Hoofdstuk 1   Schrijven op school

Gebruik de trefwoorden om een boodschap te schrijven.
Maak met ieder trefwoord een zin.
Je schrijft zo op wat je wilt onthouden.
Of wat een ander moet weten.

Opdracht 8
Vul de zinnen aan. Gebruik de trefwoorden uit het voorbeeld hiervoor.

Op               gaan we op  

We gaan               naar  

Ik moet vragen   we vertrekken.

En moeten we nog   ?

Trefwoorden in logische volgorde 
Wat je schrijft, moet duidelijk zijn.
Duidelijk voor iemand anders. En duidelijk voor jezelf.
Je moet het later ook nog begrijpen.
Schrijf de trefwoorden niet door elkaar.
Zet de trefwoorden in een logische volgorde. Dus:

• Wat gebeurt er eerst? En wat gebeurt daarna?

• Waarmee begint je verhaal? En waarmee eindigt je verhaal?

• Wat moet iemand eerst weten? En wat pas later?
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