Schrijven

DO’s en DONT’s
Wat je wel moet doen (Do’s):
➽ eerst formuleren, dan schrijven
➽ samen schrijven
➽ na laten schrijven
➽ vragen waar de deelnemer zelf over twijfelt
➽ concentreren op één schrijfprobleem tegelijk bij het oefenen
➽ uitnodigen om ook thuis te schrijven
➽ benoemen wat goed gaat
Wat je niet moet doen (Dont’s):
➽ alle fouten/schrijfproblemen tegelijk aanpakken
➽ uitleg geven over een schrijfprobleem wat je zelf niet precies weet.
➽	de tekst van de deelnemer (met rode pen!) verbeteren: dat is aan de
deelnemer!
➽ een ouderwets dictee geven
➽ losse ‘moeilijke woorden’ leren schrijven
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Schrijven met beginners
➽ Vraag: Waar wil je over schrijven?
➽	Doe evt. suggesties; gebruik informatie uit gesprekken.
Houd het klein en concreet.
➽	Verzin samen woorden die in de tekst moeten komen.
Schrijf ze voor de deelnemer op.
➽	Laat de deelnemer zinnen formuleren met telkens één (of meer) van die
woorden.
➽	Schrijf (of typ) terwijl je naar de deelnemer luistert.
Overleg telkens over de formulering.
➽ Lees de tekst voor.
➽ Is dit wat je bedoelde? Wat moet er anders? Moet er nog iets bij/weg?
➽ Verbeter en schrijf de tekst leesbaar op of typ en print de tekst.
➽ Oefen met quasi-lezen.
➽	Maak afspraken over wat de deelnemer met de tekst gaat doen.
Bijvoorbeeld: anderen laten lezen, enkele woorden of de hele tekst
naschrijven.
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Schrijven met (meer) gevorderden
Voorbereiden
➽ Stel vragen:
•	Wat voor soort tekst wil je schrijven?
•	Waarover en voor wie wil je schrijven?
•	Wat is een logische volgorde?
➽	Brainstorm over woorden die erin moeten komen. Welke woorden zijn
lastig?
➽ Schrijf ze voor de deelnemer op of laat ze zelf opschrijven.
Uitvoeren
➽ Laat de deelnemer zinnen maken met die woorden of begin samen.
➽ Laat een kladversie schrijven.
Terugkijken
➽	Laat de deelnemer de tekst voor zichzelf lezen.
Vraag: Staat er wat je wilde schrijven?
➽ Laat de deelnemer de tekst zachtjes hardop voor zichzelf lezen.
➽ Bespreek samen de tekst (zie kaarten over Feedback).
➽	Laat de deelnemer de tekst aanpassen en een definitieve versie schrijven
(of typen).
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Informatief schrijven
Met beginners
•	formulier
•	memo/kort briefje (voor huisgenoot, school)
•	wenskaart
•	bestelbon
•	e-mail, chat, sms, tweet, WhatsApp
Met (meer) gevorderden
•	brief, e-mail
•	(werk)verslag
•	artikel
•	recept, instructie
•	ervaringsverhaal
➽ Bekijk voorbeelden van dezelfde tekstsoorten.
➽	Benoem samen kenmerken (aanhef, ondertekening, koppen,
standaardzinnen, vaste indeling enz.)
➽ Gebruik sjablonen.
➽ Bouw op van invullen naar zelf schrijven.

schrijven
zo moeilijk
bang voor fouten
ik doe het toch
trots
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Creatief schrijven
Naamdicht
Gedicht waarvan de eerste letter van elke regel van boven naar beneden een
naam is.
➽ Laat de letters onder elkaar opschrijven.
➽ Bespreek de kenmerken van de persoon.
➽ Schrijf daar woorden over op of laat dat doen.
➽ Bedenk (samen) zinnen voor elke regel.
Elf		 		
regel 1 = één woord
regel 2 = twee woorden
regel 3 = drie woorden
regel 4 =vier woorden
regel 5 = één woord
➽	Geef er per regel een opdracht bij (thema, associaties, samenvattend
woord)
Rondeel
regel 1 = regel 4 = regel 7, regel 2 = regel 8, regel 3 = 3, regel 5 = 5
➽ Laat 1 t/m 8 onder elkaar opschrijven.
➽ Laat een eerste zin schrijven (thema, associatie) en ook bij regel 4 en 7.
➽ Ga zo verder tot het rondeel compleet is.

➽	Laat de deelnemer altijd terugkijken, aanpassen en een definitieve
versie schrijven of typen (of geef het gedicht zelf vorm).
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Dictee
➽ Laat je niet verleiden tot het geven van een ouderwets dictee.
➽ Geef een visueel dictee van woorden uit teksten van de deelnemer zelf:
•	bekijk samen het woord
•	spreek het woord uit en laat naspreken
•	bespreek het woord
(klank-letter-verschillen, regel- , weet- of luisterwoord)
•	dek het woord af
•	laat het woord opschrijven
•	toon het woord en laat de deelnemer het woord controleren
➽ Dit kan samen met jou, onderling of alleen.
Varianten
➽ Laat gegeven woorden in een zin invullen.
➽	Laat de deelnemer jou woorden dicteren die hij/zij wil leren en laat
hem/haar meedenken over hoe het woord geschreven moet worden.
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Feedback > Hoe geef je het?
➽	Laat de deelnemer eerst zelf nakijken en bedenken wat moeilijk/waar twijfel
over is.
➽	Schrijf nooit in een tekst van een deelnemer. Het is aan hem/haar om de
tekst al dan niet volmaakt te maken.
➽ Spreek af of je de tekst stil of hardop leest.
➽ Vertel wat je hebt begrepen.
Vraag: Is dat wat je bedoelde?
➽ Vraag meer over de inhoud van de tekst.
➽ Vraag: Waar ben je zelf tevreden over?
➽ Vraag: Waar twijfel je aan in de tekst?
➽ Bespreek samen een voorbeeld.
➽ Vertel wat jou opvalt aan de tekst (zie kaart: Feedback Waar let je op?).
➽ Spreek af:
•	Wat ga je met de tekst doen? Opnieuw schrijven of typen? Anderen laten
lezen?
•	Wat ga je oefenen? Houd het klein: kies een onderwerp met veel effect en
wat de deelnemer belangrijk vindt.
➽ Sluit af met een concreet compliment.

Schrijven

Feedback > Waar let je op?
➽	Bespreek altijd eerst de inhoud: Is het gelukt op te schrijven wat je wilde
schrijven?
➽	Kies uit één of twee punten om te bespreken (max. twee onderdelen per
punt):
•	Opbouw van de tekst
- is/zijn er een titel, kopjes, alinea’s, een logische volgorde?
•	Zinnen
		 - zijn er heel lange of onvolledige zinnen?
		 - is het spreektaal?
		 - zijn er hoofdletters en punten gebruikt?
		 - klopt de volgorde van de zin?
		 - is de zin goed geformuleerd?
•	Spelling
		 - luisterwoorden, klinken zoals je ze schrijft (bijv.: haar, pas, stronk)
		 - regelwoorden (bijv.: bot-botten, boot-boten)
		 - weetwoorden: die moet je gewoon weten (bijv.: kous, wei, baby)
		 - werkwoorden: -d, -t of -dt, -tte, -dde
•	Handschrift (tenzij computer)
➽	Zie verder kaart: Feedback > Hoe geef je het?
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Oefenen met schrijfproblemen
➽	deelnemer krijgt gedachten niet op papier/ alles achter elkaar/
geen logische volgorde:
• meer aandacht besteden aan voor het schrijven
• wat hoort bij elkaar? > witregel/alinea
➽ lange zinnen:
• zinnen in stukken hakken en punten en hoofdletters gebruiken
➽ zinnen kloppen (grammaticaal) niet:
• eerst hardop formuleren, dan pas schrijven
➽ schrijven zoals je het uitspreekt:
•	een voorbeeld eruit lichten en andere voorbeelden erbij bedenken
		 (Bijvoorbeeld: gu > ge, hep-> heb, -luk-> lijk)
➽ spellingsfouten:
•	aangeven wat voor soort fout het is: luisterwoord, regelwoord,
weetwoord of werkwoord
• met soortgelijke woorden rijtjes maken
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Schrijven met anderstaligen
➽	Bij ‘echte’ analfabeten systematisch werken met een methode.
Vraag ernaar bij je organisatie.
➽	Met beginners en (meer) gevorderden dezelfde aanpak als voor
Nederlandstaligen, maar meer aandacht besteden aan:
•	klank-letterkoppeling
(Bijvoorbeeld: luisteroefeningen, visueel dictee)
•	zinsvolgorde
(Bijvoorbeeld: oefenen met losse zinsdelen op volgorde leggen, samen
formuleren)
•	lastige woorden
(Bijvoorbeeld: vooraf opschrijven, soortgelijke woorden zoeken/geven)
•	standaardformuleringen
(Bijvoorbeeld: gegeven formuleringen invullen, mondeling oefenen)

