Bijbehorende lessen Nederlands
Lessenserie H2 ‘Brief schrijven’ in samenwerking met geschiedenis

Les 1
(35 min.)

Wat klopt niet?

Lesdoel:

Leerlingen ervaren het belang van alinea’s. Leerlingen kunnen een gegeven brief
herschrijven en evalueren.

Inleiding:
(8 min.)

Kern:
(20 min.)

Afsluiting:
( 7 min.)

Uitleg les in combinatie met geschiedenis. Activeren voorkennis omtrent
brieven d.m.v. woordweb. Activeren voorkennis hoofdletters, punten en komma’s
d.m.v. zinnen op het bord.
De leerlingen gaan in groepen van maximaal 4 aan de slag met een brief. Ze
moeten deze brief herschrijven, zodat de alinea’s weer goed verdeeld zijn.
Vervolgens worden de brieven geruild en geven klasgenoten feedback op hun
werk. De leerlingen krijgen de brief terug en bekijken deze opmerkingen.
Een deel bekijken van het opstel van André van Duin
http://www.bing.com/videos/search?q=poes%20andre%20van%20duin&qs=n&for
m=QBVR&pq=poes%20andre%20van%20duin&sc=0-0&sp=1&sk=#view=detail&mid=C7DCB81B2538FFAD9302C7DCB81B2538FFAD9302

Les 2
(35 min.)

Zelf aan de slag

Lesdoel:

De leerling weet in welke situatie een zakelijke brief geschreven wordt en aan wie
je zo’n brief zou kunnen schrijven. De leerling herkent een zakelijke brief en kan
aangeven welke onderdelen belangrijk zijn. De leerlingen schrijven zelf een brief
aan een fictief persoon.

Inleiding:
(8min)

Bekijken film:
http://www.bing.com/videos/search?q=Hoe+schrijf+je+een+brief%3f&FORM=HD
RSC3#view=detail&mid=8F1A5F8E6920ECAAEC1F8F1A5F8E6920ECAAEC1F

Kern:
(20 min.)

Afsluiting:

De leerlingen gaan aan de hand van het uitgedeelde schema een zakelijke brief
schrijven. Ze mogen zelf kiezen aan wie ze deze brief schrijven.
De leerlingen wisselen hun brief uit met buurman/buurvrouw en noteren plus- en
kluspunten.

Oefening brief
23 maart 2015 Lieve Tahoma. Sinds ik jou heb ontmoet, ben ik volledig van de kaart. Jouw prachtige
ogen en die glimlach die mij deed smelten als een sneeuwvlokje in de woestijn… Ze staan voor eeuwig
op mijn netvlies gegrift. En, eerlijk gezegd, de rest van jou mocht er ook wel zijn! Mijn gevoelens voor
jou, mijn lieve Tahoma, zijn dusdanig dat ik met mijn woorden geen raad weet. Telkens als ik denk
genoeg moed verzameld te hebben om jou hierover aan te spreken, zinkt de moed mij weer in de
schoenen…Immers, wat zou jij wel niet denken als ik, als een naar lucht happende goudvis, voor jou
stond? Nee, dan is een liefdesverklaring langs deze weg toch een veel beter idee. Het liefst zou ik met
jou meer tijd doorbrengen, wellicht in de vorm van een date? Naar Parijs lijkt mij erg romantisch. Als jij
een ander idee hebt, laat het mij dan weten. Voor mij is jouw gezelschap het belangrijkste, de locatie
kan mij gestolen worden. Hopeloos verliefd en lichtelijk gespannen wacht ik jouw antwoord af. Veel liefs
Arial
23 maart 2015 geachte heer, geachte mevrouw, ondanks diverse toezeggingen van uw kant dat de
printer die ik op 12 maart jongstleden bij u besteld heb, binnen twee dagen bij mij afgeleverd zou
worden, heb ik nog steeds niets ontvangen. aangezien het inmiddels bijna een maand geleden is dat ik
deze printer bij u besteld heb en ik hem nodig heb voor mijn werk, heb ik besloten hem te bestellen bij
een bedrijf dat de aflevering wel kan garanderen. ik annuleer hierbij dan ook mijn bestelling van de HP
1220C bij uw bedrijf. hoogachtend, jan pietersen
23 maart 2015 beste meneer, We willen u hierbij hartelijk bedanken voor het organiseren van het
badmintontoernooi van afgelopen zaterdag. Het was niet alleen prima verzorgd, het was ook nog erg
gezellig. Zowel het toernooi zelf als de verzorging van het eten was voortreffelijk. Een groot succes dus,
wat ons betreft, en we hopen dan ook dat u nog veel van deze toernooien zult organiseren. Graag willen
we in het najaar weer een toernooi op de kalender zetten. We dachten zelf aan zaterdag 12 september.
Graag horen we van u of deze datum schikt. Met vriendelijke groeten. B.A.D. Minton
23 maart 2015 geachte mentor, de reden dat ik deze brief schrijf, heeft te maken met het huiswerk van
onze zoon. Als het goed is, moet al het huiswerk op Itslearning terug te vinden zijn. Dat is helaas niet het
geval. Onze zoon is zijn agenda al een tijdje kwijt en daarom is internet erg belangrijk voor het opzoeken
van zijn huiswerk. Nu heeft hij voor morgen niets kunnen vinden op de computer, maar nu blijkt hij toch
huiswerk voor uw vak te hebben. Ik vraag u om hem geen strafwerk te geven. Het is uw taak het
huiswerk goed te noteren. Omdat u dat niet heef gedaan, hoeft hij van mij het ook niet te maken en te
leren. Ik hoop dat u hiervan leert. Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij vanavond bellen. Met
vriendelijke groet, moeder van Lui Wammes.

Afzender

Als afzender vermeld je je naam adres, telefoonnummer en emailadres
voorbeeld
F. van de Markt
Hoofdstraat 26
Wageningen
Telefoon 026-5707202
vdmarkt@planet.nl
Dagtekening
Plaats + datum
voorbeeld
Wageningen, 26 oktober 2014
Geadresseerde
Naam van degene aan wie je schrijft + adres
voorbeeld
Aan Bol.com/ Aan de heer Bol
afdeling verkoop/hoofd afdeling verkoop
Keulsekade 189
3534 AC Utrecht
Betreft
Achter betreft staat een dubbel punt en daarna volgt de
vermelding van het onderwerp.
voorbeeld
Betreft: klacht over iPAD
Aanspreking
voorbeeld
Geachte heer/mevrouw,
Geacht heer Bol,
e
1 alinea
Je begint deze alinea met een hoofdletter. Je geeft aan waarom je
de brief schrijft. Begin je brief niet met 'ik'.
2e en volgende alinea's In deze alinea kom je met een klacht, mededeling, verzoek of
bedankje.
Slotalinea
Je geeft nogmaals aan wat je verwacht of bedankt vast voor de
moeite.
Afsluiting en
voorbeeld
Met vriendelijke groet/Hoogachtend,
ondertekening
Bijlage(n)

G. Jansen
voorbeeld
Bijlage: Aankoopbon iPAD
Bijlage: 1

