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Voorwoord
Dit leer-werkboek gaat over schrijven. 
Je schrijft voor je opleiding, voor je stage, in het dagelijks leven en in je vrije tijd.
Je schrijft een betogende tekst. Dat is een tekst waarin een mening verwerkt is. 
Je rondt je portfolio af.
Je schrijft het afrondende stageverslag.
Je maakt een cv en een sollicitatiebrief.
Je vult formulieren in en schrijft een zakelijke e-mail.
En je maakt eigen teksten en gedichten, in woord en in beeld.
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.

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?
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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 deelnemersmateriaal.
3. Klik op Nederlands 1F
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.

Beeldwoordenboek
In dit leerwerkboek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Wil je weten wat deze woorden betekenen?
Zoek ze dan op in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Schrijven op school
Dit hoofdstuk gaat over: 

• het maken van een betogende tekst.
Dat is een tekst waar een mening in staat.

• het afronden van je portfolio.

Je leert over een betogende tekst:

• hoe je een geschikt onderwerp kiest

• nadenken over je publiek

• hoe en waar je informatie over je onderwerp verzamelt

• hoe je een duidelijke tekst maakt zodat de lezer het begrijpt.

Je leert over het afronden van je portfolio:

• hoe je zelf kunt kiezen wat er in je portfolio komt

• hoe je de inhoud van je portfolio overzichtelijk en netjes verzorgt.

Samen met anderen kijk je alles na op spelfouten en zinsbouw.
En je denkt na over een goede opmaak.

Opdracht 1
Lees de volgende uitspraken door. Wat is een feit? En wat is een mening?
Kruis het goede antwoord aan.

‘Ik houd het meest van drop, omdat dat zo lekker is.’

 � feit

 � mening

‘Een jaar bestaat uit 365 dagen.’

 � feit

 � mening

‘Je moet dat boek lezen. Het lijkt me iets voor jou!’

 � feit

 � mening

‘Volgende week wordt het vast mooier weer.’

 � feit

 � mening

‘De volgende trein gaat over 10 minuten.’

 � feit

 � mening
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 Hoofdstuk 1 Schrijven op school

‘Het heeft vannacht zo hard gevroren dat de leiding stuk is.’

 � feit

 � mening

Wat is een betogende tekst?
Een betogende tekst is een meningentekst.
In een betogende tekst staat vaak een mening of een standpunt. 
De schrijver wil de lezers ergens van overtuigen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • reclames en advertenties

 • een artikel in de krant

 • stukjes op internet, bijvoorbeeld op Twitter.
Schrijf je een betogende tekst? Dan geef je eerst je mening of je standpunt.
Vervolgens noem je argumenten waarmee je je standpunt onderbouwt.
En waarmee je de lezer probeert te overtuigen.
Ten slotte volgt de conclusie.
Je concludeert dat jouw mening of standpunt juist is, omdat je goede argumenten
hebt gegeven.

Indeling van een betogende tekst:

• De eerste alinea is de inleiding. Daarin noem je het onderwerp. Waarover gaat het?

• In de tweede alinea schrijf je je mening of je standpunt.

• In de derde alinea geef je 1 of meer argumenten om je standpunt te onderbouwen.

• Ten slotte trek je een conclusie.

Voorbeeld van een betogende tekst

Afval buiten afvalbakken
Het valt mij op dat rond het schoolgebouw heel veel rommel ligt.
Ik erger mij daaraan en anderen ook. Er staan toch niet voor niks overal afvalbakken!
Denk maar aan lege blikjes. Sommige mensen gooien ze gewoon op straat.
Als niemand ze opraapt, liggen blikjes heel lang op straat.
Voor mensen die rond het schoolgebouw wonen, is het vervelend.
Laatst zag ik hoe een bejaarde man struikelde over het afval.
Dus laten we vanaf nu alles in de afvalbakken gooien.
Wel zo prettig voor andere mensen!
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Opdracht 2
Deze opdracht doe je samen met iemand anders.
Lees de tekst hiervoor.

Wat is de inleiding van de tekst? Schrijf dit op.

Welke argumenten zie je in de tekst? Schrijf ze op.

Wat is de conclusie van de tekst? Schrijf dit op.

Opdracht 3
Welke woorden passen bij een betogende tekst? Kruis ze aan.

 � nieuwsberichten

 � argumenten

 � les over houtbewerking

 � verkopen

 � verslag van een werkoverleg

 � advertentie

 � mening

 � luisteren

 � overtuigen

Betogende teksten vind je overal
Betogende teksten vind je overal om je heen.

 • Billboards met reclame zie je langs wegen, in bushokjes en op gebouwen.

 • Op het station hangen reclameposters, liggen reclamefolders, staan billboards.

 • In je brievenbus vind je folders met aanbiedingen.
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 Hoofdstuk 1 Schrijven op school

 • In de krant vind je advertenties en recensies.

 • Op internet vind je advertenties, recensies en tekstjes op Twitter.

 • Op je smartphone krijg je soms een berichtje of sms met reclame.

 • Zelfs in je mailbox vind je vaak kleine reclametekstjes.

Opdracht 4

Wat voor betogende teksten kom jij vaak tegen?
Let daar eens een hele dag op. Kruis aan.

 � advertenties

 � reclame

 � recensies

 � artikelen

 � commentaar op Facebook, Twitter, blog, forum

Opdracht 5
Verzamel 3 verschillende betogende teksten in je omgeving.
Print of knip de teksten uit. Of noteer ze. Of maak er een foto van.
Neem de teksten mee naar de les.
Was het gemakkelijk om 3 verschillende betogende teksten te vinden?

• Ja, want  

• Nee, want  
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Hoofdstuk 1 Schrijven op school
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Waar heb je de teksten gevonden?

Opdracht 6
Deze opdracht doe je samen met een ander.
Bekijk en lees jullie betogende teksten.
Welke soorten betogende tekst hebben jullie verzameld?

Welke tekst vinden jullie het meest overtuigend? Leg ook uit waarom.

Een betogende tekst schrijven
In de volgende opdrachten schrijf je zelf een paar betogende teksten.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link bij opdracht 7.
Print Werkblad 1: ‘Een betogende tekst schrijf je zo!’
Lees dit werkblad heel precies. Gebruik het bij de volgende opdrachten.

Opdracht 7 
Schrijf een betogende tekst voor de nieuwsbrief van je school of opleiding.
Of voor Facebook. 
Bedenk zelf het onderwerp van je betogende tekst.

Mijn tekst gaat over:            
Gebruik Werkblad 1. Voer stap 1 en 2 uit. 

Opdracht 8 
Deze opdracht doe je samen met een ander. 
Voer samen stap 3 van Werkblad 1 uit. Jullie geven elkaar feedback op de kladversie.
Begrijpt de ander je tekst?

 � Ja

 � Nee, omdat  
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