
Antwoorden Gewoon schrijven, joh! 

 

Oefening 1 

Verbeter de bovenstaande zinnen over de vakantie in Italië.  

We waren in Italië. In Rome waren we. Het hotel was niet leuk. Het bed was niet 

schoon. De badkamer was niet schoon. Dat was niet fijn. Er was veel lawaai. 

We waren op vakantie in Rome, Italië. Het hotel was niet leuk. Het bed en de 

badkamer waren namelijk niet schoon. Daarnaast was er veel lawaai.  

 

Oefening 2 
Een week een leeftijdsgenoot in huis, dat leek Pieter wel wat. Hij stelt zich hieronder 
voor aan zijn uitwisselingsstudent. Maar voordat hij deze tekst in het Frans kan 
vertalen, is er nog wel wat werk aan de winkel. Maak de zinnen korter en zet dus 
vaker een punt.  
 
Mijn naam is Pieter Jonkman en ik ben 15 jaar oud. Ik houd van freerunnen, 
voetballen, gamen, chillen met vrienden en eten. Ik ga graag met vrienden hangen in 
de stad, dan eten we, luisteren we naar muziek en kijken we wat om ons heen. Ik 
moet natuurlijk ook gewoon naar school. Daar vind ik de gymlessen vooral leuk en 
verder vermaak ik me wel met de proefjes tijdens scheikunde. Ik spreek niet zo goed 
Engels en al helemaal geen Frans, dus het zal nog wel even lastig worden tijdens de 
uitwisseling. Gelukkig spreekt mijn moeder goed Frans en heeft ze beloofd mij te 
helpen. We kijken uit naar jouw komst. 
 
Mijn naam is Pieter Jonkman en ik ben vijftien jaar oud. Ik houd van freerunnen, 
voetballen en gamen. Eten is een andere hobby van me. Net als chillen met 
vrienden. We hangen graag in de stad. Eten dan wat en luister naar muziek. Verder 
kijken we om ons heen. Natuurlijk ga ik ook gewoon naar school. Ik vind de 
gymlessen leuk. Net als de proefjes tijdens de scheikundelessen. Ik spreek niet zo 
goed Engels en al helemaal geen Frans. Het zal dus lastig worden tijdens de 
uitwisseling. Gelukkig heeft mijn moeder beloofd me te helpen. Zijn spreekt goed 
Frans. We kijken uit naar jouw komst. 
 

Oefening 3 

Naar links of rechts swipen, zo makkelijk is Tinder. Maar onderstaande tekst is niet zo 

makkelijk voor de lezer. Hij kan wel een opsomming gebruiken. Wat zou jij in een 

lijstje zetten? Ga je gang! 

 

Dus, waarom zou je een datingapp kiezen zoals Tinder? 

Als het op datingapps aankomt, heb je opties: Happn, Bumble, Hinge, en nog veel 
meer. Het maakt niet uit of je op zoek bent naar liefde, een date, een maatje, of 
gewoon een leuk gesprek, je wilt een app vinden die bij je past. En het is niet altijd zo 



zwart-wit — als je nieuwe mensen wilt ontmoeten, helpen je vrienden bij Tinder je 
met functies die zijn ontworpen om het onmogelijke mogelijk te maken. Online daten 
is zojuist makkelijker geworden. 

We zullen er niet over opscheppen dat we de beste gratis site zijn — we laten je het 
voor jezelf beslissen door je Tinder in een notendop te geven.  

Via: https://tinder.com/nl/about-tinder 

Als het op datingapps aankomt, kun je kiezen uit: 

• Happn 

• Bumble 

• Hinge 

Maar je zou ook de volgende opsomming kunnen gebruiken. 
Het maakt niet uit of je op zoek bent naar: 
 

• Liefde 

• Date 

• Een maatje 

• Een leuk gesprek 

Oefening 4 

Verbeter de volgende omdat-zinnen. 

1. Omdat de docent gisteren afwezig was in verband met een cursus, is ons 

proefwerk een week uitgesteld. 

2. Omdat de meisjes zaten te katten in de groepsapp van de klas, heeft de mentor ze 

uit de appgroep gehaald. 

3. Omdat het rooster elke week wijzigt door de vele zieke docenten kan Britt niet elke 

week op haar nichtjes passen, want ze weet niet hoe laat ze uit is. 

4. Omdat het in Nederland steeds warmer wordt en in het leslokaal de temperatuur 

dus ook oploopt, mogen we van de docent altijd water drinken. 

5. Omdat we ervan uitgingen dat de kantine elke dag geopend was, hadden we geen 

lunch meegenomen.   

 

https://tinder.com/nl/about-tinder


1. Het proefwerk is uitgesteld. De docent was gisteren afwezig in verband met een 

cursus. 

2. De mentor heeft de meisjes uit de appgroep gehaald. Ze zaten te katten. 

3. Britt kan niet elke week op haar nichtjes passen. Ze weet niet hoe laat ze uit is. 

Het rooster wijzigt elke week vanwege de vele zieke docenten. 

4. In Nederland wordt het steeds warmer. In het leslokaal loopt de temperatuur dus 

ook op. Daarom mogen we van de docent altijd water drinken. 

5. We hadden geen lunch meegenomen. We gingen ervan uit dat de kantine elke 

dag geopend was. 

 

Oefening 5 

Deze tekst leest niet makkelijk. Daar kun je wat aan doen. Gebruik alle tips voor 

leesbare zinnen. Ga je gang! 

 

Bij het schoolwerk worden de leerlingen op verschillende manieren ondersteund. In 

de lessen doen allereerst de docenten dit, daarnaast is de mentor erg belangrijk. 

Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder en de mentor verzorgt de 

dagelijkse ondersteuning. Er wordt ook extra begeleiding geboden door de 

leerlingbegeleider of door andere specialisten.  

Op school hebben we het Steunpunt, een ruimte binnen de school waar leerlingen 

geholpen worden die een bijzondere ondersteuningsbehoefte hebben. Verder geven 

we ook hulp bij de studiekeuze (in de vorm van decanaat) en 

onder andere bij dyslexie, dyscalculie, faalangst, sociale vaardigheid waarbij het doel 

steeds is dat de leerling zich zo goed als mogelijk kan ontwikkelen. 

 

We ondersteunen leerlingen met hun schoolwerk. Dit doen we op verschillende 

manieren. In de lessen doen allereerst de docenten dit, daarnaast is de mentor is erg 

belangrijk. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Voor de leerling én voor de ouder.  

Er wordt ook extra begeleiding geboden door de leerlingbegeleider of andere 

specialisten. 

Kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte helpen we bij het Steunpunt. 

Verder geven we ook hulp bij: 

 

• Studiekeuze (decanaat) 

• Dyslexie 

• Dyscalculie 

• Faalangst 

• Sociale vaardigheid 

Bij alle aangeboden hulp is gaat her erom dat de leerling zich zo goed mogelijk kan 

ontwikkelen. 

 

 



 
 
 
 
Oefening 6 
Het verschil tussen een gewone chocoladereep en een Tony Chocolony-reep? De 
een kun je gemakkelijk in blokjes breken, de ander niet. Zo ook met zinnen. Korte 
zinnen (blokjes chocolade) lezen makkelijker dan langere (niet te breken Tony 
repen). Lekker zijn ze allebei. Maar dit terzijde. Maak jij van deze lange Tony-zinnen 
kortere? 
 
1.Omdat de jampot leeg is en mijn moeder vergeten is om een nieuwe pot te kopen, 
want ze heeft de hele week gewerkt en ze moest ook nog voor oma zorgen, krijg ik 
vandaag kipfilet op mijn brood. 
Ik krijg vandaag kipfilet op mijn brood. De jampot is namelijk leeg en mijn moeder is 
vergeten om een nieuwe pot te kopen. Ze heeft de hele week gewerkt en moest ook 
nog voor oma zorgen. 
2. Ik hoop dat jij bij de wedstrijdbespreking aanwezig bent, omdat de rest van jouw 
team er ook bij is en we veel te bespreken hebben voor de finalewedstrijd van 
aanstaande zaterdag. 
Ik hoop dat jij bij de wedstrijdbespreking aanwezig bent. We hebben veel te 
bespreken voor de finalewedstrijd van aanstaande zaterdag. De rest van jouw team 
is er ook bij.  
3. Het bezwaar tegen de huidige overgangsregel is dat, als je in een paar vakken 
slecht bent, je dan het volgende jaar alle vakken over moet doen. 
Er is bezwaar tegen de huidige overgangsregel. Als je namelijk in een paar vakken 
slecht bent, moet je het volgende jaar alle vakken overdoen. 
4. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag pas ik op de kinderen van mijn zus na 
schooltijd en dan wacht mijn tante op mij en vertelt ze mij hoe laat mijn nichtjes naar 
bed toe moeten. 
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag pas ik op de kinderen van mijn zus. Na 
schooltijd wacht mijn tante op mij. Zij vertelt me hoe laat mijn nichtjes naar bed 
moeten. 
5. Een meerderheid van de docenten was van mening dat de jeugd van 
tegenwoordig niet meer gemotiveerd is om voor hun vak te leren omdat ze veel te 
druk zijn met gamen, series streamen en sporten. 
Een meerderheid van de docenten was van mening dat de jeugd van tegenwoordig 
niet meer gemotiveerd is om voor hun vak te leren. Ze zijn te druk met gamen, series 
streamen en sporten. 
6. De wintersportdag naar Winterberg was gecanceld als gevolg van ziekte-uitval bij 
het docentenkorps en er waren niet voldoende invallers die mee konden op de trip. 
De wintersportdag naar Winterberg was gecanceld. Er was veel ziekte-uitval bij het 
docentenkorps. En er waren niet voldoende invallers die mee konden op de trip. 
7. Elektrische scooters bestonden allang, maar doordat ze tegenwoordig op elke 
hoek van de straat gehuurd kunnen worden, beleven ze nu pas hun doorbraak op de 
scootermarkt en maken ze ons land duurzamer. 
Elektrische scooters bestonden allang. Tegenwoordig kun je ze op elke hoek van de 
straat huren. Daarom beleeft de elektrische scooter nu pas de doorbraak op de 
scootermarkt. Ze maken ons land duurzamer. 



8. Omdat het die avond heel hard regende en zij net haar haar in de krullers had 
gehad waardoor het niet nat mocht worden, pakte zij haar paraplu van de kapstok in 
de hoop haar coupe in tact te houden voor het chique kerstgala. 
Als je je haar in de krullers hebt gehad, mag hetniet nat worden. Probleem: het 
regende die avond heel hard. Daarom pakte zij haar paraplu van de kapstok.In de 
hoop dat haar coupe in tact zou blijven voor het chique kerstgala. 
 

Oefening 7 
Controleer de zinnen uit de tekst van Coolblue. Slaagt hun tekst voor de 
leesbaarheidsproef? Gewoon even tellen. Ja, daar mag je best jouw rekenmachine 
voor gebruiken. We zitten niet bij wiskunde. 
 
Coolblue 
Onze cultuur is ons succes. Begonnen als vriendenclub, nog steeds een 
vriendenclub. Eéntje van slimme, ondernemende vakidioten. Het is belangrijk dat 
iedereen begrijpt waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat iedereen onze 
cultuur omarmt. En onze waarden consistent uitdraagt. Dit zijn onze merkwaarden. 
Ze beschrijven wie we zijn en waar we voor staan. Wat ons verbindt en hoe we met 
elkaar omgaan. 
 
Gewoon verwonderen. Twee woorden die elkaar tegenspreken. Maar juist daarom zo 
ontzettend Coolblue zijn. Eigenzinnig én nuchter. Het woord gewoon zegt veel. 
Gewoon een duidelijke website. Waar klanten gewoon snel een bestelling kunnen 
plaatsen. Die bestelling doen we gewoon in een doosje en sturen we gewoon naar 
de klant. En natuurlijk is dat gratis. 
 
bron: www.coolblue.nl 
Zin 1: 5 woorden. 
Zin 2: 7 woorden. 
Zin 3: 5 woorden. 
Zin 4: 14 woorden. 
Zin 5: 5 woorden. 
Zin 6: 5 woorden. 
Zin 7: 4 woorden. 
Zin 8: 10 woorden. 
Zin 9: 9 woorden. 
Je ziet het: een mooie variatie aan korte én wat langere zinnen. De langste zin telt 15 
woorden (Die bestelling…….de klant). 
 

Oefening 8 
Bedenk voor deze drie teksten de allerlaatste zin. 
 
Tekst 1: 
Het maakt ons ook niet uit of je al wat werkervaring hebt of dat het je eerste 
bijbaantje wordt. Ook als je jonger dan 16 jaar bent, zijn er genoeg kansen om lekker 
bij te verdienen. Er is altijd wel een leuk bedrijf dat bij je past. 
Durf jij het aan?  
We zien je snel. 
 

http://www.coolblue.nl/


 
 
 
Tekst 2: 
Iedereen heeft favoriete kleuren bij het kiezen van kleding. Vaak zijn dit je 
lievelingskleuren. Het kunnen echter ook de kleuren zijn waar jij je prettig in voelt of 
waarvan je weet dat ze je goed staan. Maar wist je ook dat de kleur van jouw kleding 
onbewust een signaal uitzendt? 
Laten we kleur bekennen. 
Beken je kleur! 
Welke kleur kies jij? 
Lekker kleurtje dus. 
 
Tekst 3: 
Ken je dat gevoel wanneer je bestelling bij McDonald’s klaar is? Dát heerlijke gevoel 
kun jij andere mensen geven, als horecamedewerker. Jij bezorgt de gasten Good 
Times. Dit doe je door die overheerlijke Franse Frietjes of sappige Big Tasty te 
bereiden waar onze gasten elke keer weer voor terugkomen. Ook ontwikkel je skills 
for life, zoals samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. In een McDonald’s 
restaurant werk je in een team met gemiddeld 75 collega’s. In sommige restaurants 
kun je zelfs al aan de slag als je 15 jaar bent.  
Honger gekregen? Snappen we. 
Waar wacht je nog op? 
MMMMM. I’am in.  
 
 

 
 
Oefening 12 
Beoordeel de leesbaarheid van de tussendoorcolumn. Hoeveel woorden telt de 
langste zin? Hoeveel woorden de kortste? Wordt er gevarieerd tussen lange en korte 
zinnen? Is er sprake van een ‘allerlaatste zin’? Zijn er zinnen die begonnen met ‘en’, 
‘want’, ‘omdat’? Wat vind je leuk aan deze tekst en wat niet? Wat zou je zelf anders 
doen? 
 
Opdracht te beoordelen door de docent. Besteed aandacht aan de volgende zinnen: 
 

• Geen ijskoud biertje als je thuiskomt, geen lekker droog wijntje bij het eten. 
Water kun je krijgen. Een wat langere zin, gevolgd door een kortere. 

• Squats, dips, push ups, zweten, afzien. Een opsomming.  

• Jammer joh. De allerlaatste zin. 

• En op de dagen dat je niet in de sportschool bent, moet je natuurlijk 
hardlopen. Zin die begint met ‘en’.  
 

 

Oefening 13 

Schrijf de vier watjes op bij de volgende twee teksten.  



Tekst 1: 

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Er zijn veel verschillende HPV-

virussen, maar de typen 16 en 18 zijn de meest voorkomende gevaarlijke virussen. 

Van deze virussen kunnen vrouwen op termijn baarmoederhalskanker krijgen. De 

HPV-vaccinatie beschermt meisjes tegen deze twee gevaarlijke typen virussen. Met 

de vaccinatie heb je geen garantie dat je nooit baarmoederhalskanker krijgt, maar je 

bent wel veel beter beschermd. De HPV-typen 16 en 18 veroorzaken 70% van alle 

gevallen van baarmoederhalskanker. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de 

vaccinatie aangeboden door de GGD. 

Wat is de belangrijkste boodschap?  

De meisjes krijgen de vaccinatie aangeboden door de GGD. 

Wat heeft de lezer eraan?  

Vooral informatie geven over het HPV-virus. 

Wat is je doel? 

Informeren en wellicht overhalen de vaccinatie te halen. Al is de tekst niet 

overtuigend geschreven.  

Wat maakt jouw tekst sterk? 

De gebruikte cijfers. De tekst had veel sterker geschreven kunnen worden. 

 

Tekst 2: 
HOE KRIJG JE MOOIE LIPPEN? TIPS & TRICKS! 

Droge lippen zijn helaas geen seizoensgebonden kwaaltje. Ze komen niet alleen in 
de winter voor, maar ook in de andere seizoenen. Een goede lippenbalsem is 
daarom het hele jaar door een aanrader. Verzorg je lippen met een hydraterende 
balsem of kies voor een variant met een mooi kleurtje. De beste lippenbalsems 
geven jouw lippen naast hydratatie en verzorging ook een prachtige look.  

Bron: https://www.labello.nl/labello-advies/mooie-lippen 

Wat is de belangrijkste boodschap?  

Een lippenbalsem zorgt voor mooie lippen.  

Wat heeft de lezer eraan?  

Het levert de lezer mooie lippen op als hij/zij Labello koopt.  

Wat is je doel? 

De lezer overhalen het product Labello te kopen.  

Wat maakt jouw tekst sterk? 

Herkenbaarheid: droge lippen. Iedereen herkent dat wel. Daar wil je vanaf. Dus tips 

en tricks zijn dan handig om te lezen. 

 

Oefening 14 
Hieronder zie je twee sollicitatiebrieven. Geef jouw mening over deze brieven. Lezen 
ze lekker? Vallen ze op? Hebben ze korte of lange zinnen? Zijn ze origineel? En 
misschien wel het belangrijkste: overtuigen ze je? 

https://www.labello.nl/labello-advies/mooie-lippen


Opdracht te beoordelen door de docent.  
Je kunt het volgende bespreken: 

- De sollicitatiebrieven hebben vrij lange zinnen. 
- De zinnen zijn vrij zakelijk. Zo praten jongeren niet met elkaar. Wat wil je 

bereiken als je zo zakelijk schrijft?  
- Vind je ze origineel? Welke van de twee zou jij kiezen als je de bedrijfsleider 

bent? En waarom? 

Oefening 15 

Simon en Peter-Jan kunnen wel wat hulp gebruiken. Kies één van de twee 

sollicitatiebrieven uit en verbeter hem. Let dan op de volgende punten: 

- korte zinnen 

- de 4 watjes 

- de allerlaatste zin. 

Kun je de brief ook nog origineel maken? 

Opdracht te beoordelen door de docent. In het boek is een voorbeeld opgenomen. 

 

Oefening 16 

De zinnen hieronder worden ‘m niet. Het zijn luie donders. Kun jij ze actief maken? 

1. De omstreden partydrug mag niet meer worden aangeboden door 

Nederlandse webshops. 

In Nederland  mag je de omstreden partydrug niet meer aanbieden.  

2. De schoudertas wordt hier door de meeste meisjes verkozen boven de 

Eastpak-rugzak. 

De meeste meisjes verkiezen hier de schoudertas boven de Eastpak-rugzak. 

3. ‘Temptation Island’ wordt het meest gekeken door alleenstaande dertigers. 

Alleenstaande dertigers kijken het meest naar ‘Temptation Island’.  

4. Over tien dagen worden de gesprekken tussen Netflix en de jonge vlogger 

hervat. 

Netflix hervat de gesprekken met de jonge vlogger over tien dagen. 

5. De dronken puber wordt met een taxi naar huis gebracht. 

Een taxi brengt de dronken puber naar huis. 

 

Oefening 17 

Van zullen gaan we brullen. Dus schrap deze werkwoorden maar snel. 

1. De treinkaartjes zullen duurder worden volgend jaar. 

De treinkaartjes worden volgend jaar duurder. 

2. De gemeentes zullen de komende jaren meer geld ontvangen voor 

sportlocaties. 

De komende jaren ontvangen de gemeentes meer geld voor sportlocaties. 

3. Zal de uitsmijter mij toelaten tot die kroeg op de hoek? 



Laat de uitsmijter mij toe tot die kroeg op de hoek? 

4. Zouden jullie kaartjes voor de Champions League willen winnen? 

Willen jullie kaartjes voor de Champions League winnen? 

5. Zal mijn klas het accepteren dat ik homo ben? 

Accepteert mijn klas dat ik homo ben? 

6. Je zult je huid beter moeten wassen om van die puistjes af te komen.  

Je moet je huid beter wassen om van die puistjes af te komen. 

 

 

Oefening 18 

Verbeter onderstaande tekst. Zorg ervoor dat je alle overbodige werkwoorden over 

boord gooit.  

 

Je date stuurt je een appje omdat hij/zij een soa heeft. Moet jij je zorgen gaan 
maken? Kan het zijn dat je onveilige seks hebt gehad en besmet bent geraakt? Wil je 
niet met de onzekerheid blijven rondlopen? Dan kun je een soa-onderzoek laten 
doen. Ben je jonger dan 25 jaar oud? Dan kun je naar het soa-centrum van de GGD 
gaan voor een gratis en vertrouwelijk onderzoek naar chlamydia en gonorroe. Als het 
nodig zou zijn, zal er ook op andere soa’s getest kunnen worden. Probeer in het 
vervolg veilig te vrijen. En we hopen dat het voor jou meevalt. 
 
Geïnspireerd op: https://sense.info/nl/soas/soa-test 

Je date stuurt je een appje omdat hij/zij een soa heeft. Moet je je zorgen maken? 
Heb je onveilige seks gehad en ben je besmet geraakt? Wil je niet met de 
onzekerheid blijven rondlopen? Doe een soa-onderzoek. Ben je jonger dan 25 jaar 
oud? Ga dan naar een soa-centrum van de GGD voor een gratis en vertrouwelijk 
onderzoek naar chlamydia en gonorroe. Als het nodig is, testen ze je ook op andere 
soa’s. Vrij voortaan veilig! We hopen dat het voor jou meevalt. 

 

Oefening 19 

Lees de drie teksten over de Netflix-serie Trinkets. Welke teksten geven energie en 

welke kosten energie? Oftewel, zijn de teksten Einstein of Keinstein? 

Tekst 1 

Trinkets vertelt het verhaal van een rouwende tiener, Elodie, die met twee 

klasgenoten bevriend raakt nadat ze elkaar ontmoeten in een groep voor mensen die 

verslaafd zijn aan winkeldiefstal. De drie meiden gaan met hun problemen om door 

dingen te stelen en zo afleiding te vinden. Het is een tienerdrama dat onwijs mooi 

laat zien hoe moeilijk opgroeien is. De serie laat voor de verandering niet alleen de 

leuke kant van jong zijn zien, maar vertelt ook dat het verwarrend is en dat het super 

stressvol kan zijn om een middelbare scholier te zijn. Het laat rauwe emoties zien op 

een manier die iedereen, jong en oud, zal herkennen. 

https://sense.info/nl/soas/soa-test


Keinstein: veel te lange zinnen. De massa is te groot. Het is een jeugdserie. De tekst 

is niet voor de jeugd geschreven. De snelheid is veel te traag. 

Tekst 2 

Deze serie gaat over Elodie, een rouwende tiener. Ze raakt bevriend met twee 

andere meiden die ze ontmoet in een groep voor mensen die verslaafd zijn aan 

winkeldiefstal. De meiden gebruiken diefstal als coping- strategie. De serie laat de 

negatieve kanten zien van opgroeien, zo laten de meiden zien dat het leven van een 

middelbare scholier niet altijd over rozen gaat. De makers weten zeker dat alle kijkers 

zich zullen herkennen in de hoofdpersonages.  

Twijfelgeval: hier zijn al wat kortere zinnen toegevoegd. De snelheid is al beter. Ook 

de massa is beter.  Maar energie geeft de tekst mij nog niet.  

Tekst 3 

Heb jij wel eens gejat? Gewoon een snoepje. Kicken of niet? Elodie steelt veel. Het 

is haar manier om haar puberjaren door te komen. Want dat die soms kut zijn, weet 

iedereen. Ook haar twee vriendinnen jatten voor het leven. Je raadt het al…Deze 

meiden maken heel wat mee. De serie laat voor de verandering niet alleen de leuke 

kant van jong zijn zien, maar ook de rauwe emoties. Herkenning gegarandeerd! 

Kijk, dit is Einstein. Hier knettert energie. Kortere zinnen. En een heel prettige 

snelheid. 

https://www.allesoverseries.nl/2021/05/12/netflix-kijktip-trinkets/ 

 

Oefening 21 
Ontwol de tekst hieronder. 
 

Gaarne delen wij u hierbij mede dat de wedstrijd aanvangt op aanstaande maandag. 
Voorts maken wij u erop attent dat men abusievelijk heeft vermeld dat leden wier 
jaarbijdrage nog niet ontvangen is, buitengesloten worden van enige deelneming. 
 
Aanstaande maandag spelen we de wedstrijd. Iedereen mag eraan deelnemen. Ook 
de leden van wie de jaarbijdrage nog niet ontvangen is.  
 
 
Oefening 22 
De e-mail hieronder had misschien wel van jou kunnen zijn. Hoe duurder de woorden 
klinken, hoe beter de docent het vindt. Dat dacht je toch? Helaas. De e-mail leest 
voor geen meter: verbeter hem. 
 
Beste meneer Janssens, 
 
Bij dezen stuur ik u mijn gemaakte diagnostische toets. Ik heb nog een vraag 
aangaande de stelling van Pythagoras, hetgeen u vorige week getracht heeft uit te 
leggen. Gaarne zie ik hierover nog een extra toelichting in de volgende les. Tevens 
wil ik u vragen om nog aandacht te besteden aan de andere formules uit hoofdstuk 
vier. Ik ben voornemens om ook bijles te nemen. Alvast heel hartelijk dank. 



 
Joost van Duuren 
1345560 
 
Beste meneer Janssens, 
 
Hierbij ontvangt u mijn diagnostische toets. Ik heb nog een vraag over de stelling van 
Pythagoras. Kunt u dit in de volgende les nog eens uitleggen? Ik heb het nog niet 
helemaal begrepen. Wilt u ook nog aandacht besteden aan de andere formules van 
hoofdstuk 4?  Alvast heel erg bedankt. 
 
Ik merk dat ik dit hoofdstuk heel lastig vind. Daarom ben ik van plan bijles te nemen. 
 
Oefening 23 

De tekst hieronder heeft een vervelende herhaling. Maar het gaat over iets leuks: 

skiën. Jij hebt een skitripje geboekt met jouw vrienden. Eén van jouw boarders begint 

over een verzekering. Daar had jij nog niet aan gedacht. Hij stuurt je onderstaande 

tekst.  

Welk woord wordt storend herhaald? De enige herhaling die jij wilt tijdens jouw 

skivakantie is elke dag goede sneeuw en zon. Terug naar de tekst. Zou jij bij dit 

bedrijf jouw verzekering afsluiten? Hoe dan ook, de tekst kan beter. Dan loopt het 

bedrijf in ieder geval niet het risico dat jij afhaakt. Herschrijf de tekst en zorg dat de 

storende herhaling verdwijnt! 

 

Elke skivakantie brengt risico’s met zich mee. Je kunt denken aan het risico om je te 

blesseren, maar ook het risico dat het weer tegenvalt. Of wat dacht je van het risico 

dat je vast komt te zitten in een sneeuwbui en je niet eens het hotel bereikt. Je kunt 

je natuurlijk verzekeren tegen deze risico’s. Verzekeren van risico’s is niet altijd per 

se nodig. Daarom maakt ons bedrijf eerst inzichtelijk welke risico’s je loopt. En dan 

bepalen we de prijs. En met onze jarenlange ervaring op de verzekeringsmarkt 

kunnen wij je helpen de mogelijke risico’s van jouw skivakantie te beheersen. 

Het woord risico wordt storend herhaald.  

Elke skivakantie brengt risico’s met zich mee. Denk maar aan: blessures, het 

tegenvallende weer, vastzitten in een sneeuwbui etc. Daarom kun je je het beste 

verzekeren. Ons bedrijf bespreekt eerst de reis met je. Daarna bekijken we welk 

verzekeringspakket het beste bij je past. Onnodig verzekeren is natuurlijk zonde. En 

met onze jarenlange ervaring op de verzekeringsmarkt weten we wat we doen.  

 

Oefening 24 

Jouw favoriete track zet je graag op repeat. Maar in teksten is herhaling storend. 

Gebruik dan liever synoniemen. Daarom deze korte synoniemenoefening. Kun je 

meer dan één synoniem verzinnen? 

Begrip Synoniem 



Huis Woning, onderkomen, woonhuis, 
onderdak, thuis, kot 

Keeper Doelverdediger, sluitpost, doelman, 
doelwachter 

Fiets Rijwiel, stalenros, tweewieler, velo, brik 

Duidelijk Helder, klaarblijkelijk, begrijpelijk, klaar, 
logisch, vanzelfsprekend 

Liegen Draaien, jokken, verzinnen 

 

Oefening 25 

Herschrijf de tekst ‘Boodschappen in minuten bezorgd’ op drie verschillende 

manieren. Spin de zin, als een fidgetspinner. 

Boodschappen in minuten bezorgd 

Het maakt niet uit wat je nodig hebt: wij bezorgen boodschappen! Wij bezorgen zelfs 

biologische groenten en fruit. Wij bezorgen dit bij u thuis. Wij bezorgen het binnen 

een paar minuten, voor dezelfde prijs als in de supermarkt. 

Opdracht te beoordelen door de docent. Ter inspiratie een voorbeeld: 

Ding-dong 

 

De bel gaat. De bezorger heeft al je boodschappen bij zich. Zelfs de biologische 

groenten en het fruit die je besteld hebt. Lekker makkelijk. Duur? Nee joh, de prijzen 

zijn dezelfde als in de winkel. 

 

Oefening 26 

Herschrijf onderstaande tekst. Je voelt de dreun hier minder, omdat het langere 

zinnen zijn. Maar de zinnen beginnen wel telkens op dezelfde manier. Zie je dat? 

Onderwerp, gezegde. Steeds dezelfde volgorde. Te saai. Wij storen ons overigens 

ook aan het woord ‘dromen’. Vervang het maar. 

Zijn dromen bedrog? 

Alle mensen hebben dromen. Mensen dromen van dingen die ze graag willen 

hebben of meemaken: dromen zijn wensen. Sommige dromen zijn onmogelijker dan 

andere dromen. Dromen over overleden mensen brengt die mensen niet terug. 

Dromen dat je een beroemd mens wordt, is wél zinvol. Mensen kunnen zo hun 

dromen werkelijkheid laten worden. Dat gaat niet vanzelf. De dromen volgen de 

mensen niet, de mensen moeten hun dromen volgen.  

Opdracht te beoordelen door de docent. Een voorbeeld: 

Zijn dromen bedrog? 

Alle mensen hebben dromen. Eigenlijk zijn dromen wensen. Fantaseren over wat je 

allemaal graag wil hebben of wil meemaken. Zijn alle dromen realistisch? Nee, 

sommige dromen zijn onmogelijker dan andere dromen. Als je droomt over een 

overledene, breng je daarmee de persoon niet terug. Maar dromen over een 



beroemd mens worden, is wél zinvol. Je gaat er alles aan doen om jouw droom 

werkelijkheid te laten worden. Dat gaat niet vanzelf. De dromen volgen de mensen 

niet, de mensen moeten hun dromen volgen. 

Oefening 30 

Het woord ‘lucht’ komt wel erg vaak voor in de tekst. Vind je de herhaling storend? 

De schrijver gebruikt het woord ook nog in een woordgrap. Welke zin wordt bedoeld? 

Ik denk dat veel mensen een gat in de lucht springen als Zeeman doorgaat met de 

productversimpeling. Want, al die onzinnige namen in het Frans, we kunnen het niet 

meer luchten of zien. Gewoon het beestje bij de naam noemen, de prijs omlaag en 

wat mij betreft is de lucht dan geklaard. 

Rick heeft zoveel mogelijk uitdrukkingen met ‘lucht’ gebruikt in de laatste alinea. Ken 

je zelf nog een uitdrukking met ‘lucht’? 

Oefening 31 

Het is altijd handig om wat signalen aan je lezer te geven. Een knipoogje. Maar het is 

wel handig als je weet welk signaal je afgeeft. Wat is de functie van de verbinding? 

Denk bijvoorbeeld aan: doel, opsomming etc. De verbindingswoorden hebben we 

voor het gemak alvast onderstreept. Noteer de functies. 

1. Hoewel ze erg dronken is, weet ze de weg nog terug naar huis.  

Tegenstelling 

2. Al met al was het een waardeloze proefwerkweek met alleen maar 

onvoldoendes. 

Samenvatting 

3. Ik mag meespelen met het eerste damesteam, om me te bewijzen. 

Doel/middel 

4. Als klein meisje wilde ik graag winkelen in de P.C. Hooftstraat met winkels 

zoals Chanel, Gucci en Armani. 

Voorbeeld 

 

5. Ik kan vanmiddag niet nablijven omdat ik moet werken. 

Reden 

6. Die sneakers zijn er bijvoorbeeld in het rood, groen en oranje. 

Voorbeeld, opsomming 

 

Oefening 32 

Nu weet je het: zinnen zonder cement lezen niet lekker. Dus pak je speciekuip en 

voeg een beetje cement toe aan onderstaande zinnen.  

1. Daan gaat op tijd naar huis. Hij wil nog aan zijn brommer sleutelen. 

Daan gaat op tijd naar huis, omdat hij nog aan zijn brommer wil sleutelen. 

2. Het is spiegelglad. Ik ga op tijd weg. 

Het is spiegelglad. Daarom ga ik op tijd weg. 



3. Er zijn veel redenen. De economie holt achteruit. De mensen geven minder 

geld uit. Het gaat niet goed met de huizenmarkt. 

Er zijn veel redenen. Allereerst holt de economie achteruit. Daarnaast geven 

mensen minder geld uit. En het gaat niet goed met de huizenmarkt. 

4. Bij mijn broertje is het glas altijd halfvol. Bij mijn zus is het halfleeg. 

Bij mijn broertje is het glas altijd halfvol. Maar bij mijn zus is het halfleeg. 

5. De stakers gaan naar huis. De directie gaat naar huis.  

De directie gaat naar huis, daarom gaan ook de stakers naar huis. 

6. Het is vanavond koopavond. Het kan druk zijn in de bewaakte fietsenstalling. 

Het is vanavond koopavond. Het kan dus druk zijn in de bewaakte 

fietsenstalling. 

7. Om drie uur komt de visite. Ik ben nog lang niet klaar met opruimen. 

Om drie uur komt de visite. Maar ik ben nog lang niet klaar met opruimen. 

8. Youssef volgt een extra vak. Hij wil naar de universiteit. 

Youssef volgt een extra vak, want hij wil naar de universiteit. 

9. Ik heb alles op een rijtje gezet. Ik ga niet met de bus op vakantie. 

Ik heb alles op een rijtje gezet. Al met al ga ik niet met de bus op vakantie. 

10. Een houtkachel geeft heerlijke warmte. Zo’n kachel is vervuilend. 

Een houtkachel geeft heerlijke warmte, maar zo’n kachel is vervuilend. 

 

Oefening 33 

Opdracht te beoordelen door de docent. Let op de volgende zaken: 

Herschrijf een bestaand sprookje en steek het in een modern jasje. 

- De hoofdpersonen blijven hetzelfde heten. 

- Je mag GEEN verbindingswoorden gebruiken 

- Gebruik ongeveer 300 woorden.  

Oefening 34 

Je weet al dat tussenkopjes goud waard zijn. Dat mogen ook vragende 

tussenkoppen zijn, als ze maar niet te lang zijn. Deze vragen zijn in ieder geval te 

lang. Aan de slag dus! Maak er geschikte tussenkopjes van. 

1. Waarom zou je kiezen voor sneakers van Sketchers? 

Kies voor Sketchers.  

Goede keuze. 

2. Hoe werkt het opladen van jouw OV-Chipkaart? 

Opladen OV-Chipkaart 

Opladen 

Opladen maar 

3. Wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag? 

Wanneer krijg je zorgtoeslag? 

Ik wil zorgtoeslag. 

Zorgtoeslag: ja of nee? 

4. Wat moet je doen als je pakketje niet is aangekomen? 

Pakket niet geleverd. 



Geen pakket ontvangen. 

5. Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over de bestelling? 

Vragen over bestelling. 

Wie – wat- waar bestelling. 

Oefening 35 

De tekst hieronder kan wel wat tussenkopjes gebruiken. Bedenk jij ze? 

Volop ruimte 

Wings Agora is dé middelbare school waar de ontwikkeling van kinderen tussen 12 

en 18 jaar volop de ruimte krijgt. Wij ruilen vakken, toetsen en klassenroosters in 

voor challenges, mooie samenwerkingen en gerichte coaching door leraren 

waarbinnen jij je eigen leerroute volgt. 

Bagage 

Wings Agora is er voor de leerlingen voor wie algemeen middelbaar onderwijs niet 

passend genoeg is. Het staat buiten kijf dat jij en je medeleerlingen een bagage aan 

verplichte kennis moeten hebben, maar binnen Wings Agora is die kennis niet vak- 

maar persoonsgericht. We kijken naar wat jij leuk vindt en nodig hebt en laten jou de 

wereld op jouw eigen manier ontdekken. 

Coach 

Je werkt als leerling van Agora intensief samen met jouw coach. De coach is een 

soort mentor zoals dat heet bij andere scholen, met nog wat extraatjes. Samen met 

je coach zet jij jouw eigen leertraject uit en stel je het bij. Je zit samen met maximaal 

achttien andere leerlingen van verschillende niveaus en leeftijd bij één coach. Je 

spreekt jouw coach minimaal één keer per week in een coachgesprek en iedere 

ochtend tijdens de dagstart. 

Je plekje 

Op Agora krijg je een eigen werkplek die je naar eigen smaak mag inrichten. Het is 

jouw plek waar jij je thuis moet voelen. Je hoeft dus niet om de 50 minuten als de bel 

gaat van het ene naar het andere lokaal te lopen. Houd je van afwisseling? Ook daar 

hebben we iets op bedacht! Er zijn verscheidene ruimtes om te overleggen, in stilte 

te werken en om praktisch aan de slag te gaan: timmeren, schilderen, 3D-printen, 

koken, metaalbewerken, een robotarm maken - bedenk het maar! 

Oefening 36 

Zoek nu een tekst met meerdere tussenkopjes. Kijk in de krant, je favoriete glossy of 

de VI en doe de koppensneller-check! 

Opdracht te beoordelen door de docent. Zie hieronder de koppensneller-check. 

Koppensneller-check 

Het tussenkopje: Nee, niet echt Mwah, ’t gaat Jazeker! 

vat de alinea 
samen 

   

is lekker kort    



maakt 
nieuwsgierig 

   

is creatief    

 

Oefening 37 

Verdeel deze tekst van de website VICE in alinea’s. Bedenk er ook een tussenkopje 

voor.  

 

Mijn schermtijd is gênant hoog. Ben ik verslaafd aan mijn telefoon? In ‘Vraag het 

VICE’ beantwoorden we levensvragen van onze lezers. “Sinds vorig jaar heb ik het 

gevoel dat het voornaamste deel van het leven zich online afspeelt”. (Djanlissa 

Pringels) 

Beste VICE, 

Ik begin nu aan het derde jaar van mijn studie en ik merk dat er ontzettend tegenop 

zie. Het vorige jaar heb ik ondanks het gebrek aan afleidingen maar op het nippertje 

gehaald. Mijn focus is namelijk helemaal weg, en ik heb een vaag vermoeden dat dit 

komt door mijn sociale media-gebruik. Ik vrees dat ik verslaafd ben.  

De broer van mijn vriendin en daar weer het nichtje van 

Mijn schermtijd is genant: ik denk dat ik per dag zo’n negen uur scroll op mijn 

telefoon. Meer dan de helft van de tijd is het niet boeiend wat ik zie. Ik weet hoe de 

kinderen heten van de zus van iemand met wie ik op de basisschool zat, ik bekijk de 

domste filmpjes op TikTok en op Youtube volg ik shoplogs van mensen wiens 

kledingsmaak ik niet eens boeiend vind. Soms zitten er wel fascinerende of 

interessante posts tussen, en dan beland ik vaak in een konijnenhol aan informatie.  

Gewoontedier 

En als ik niet aan het scrollen ben, ben ik wel aan het appen. Het is hierdoor een 

gewoonte geworden om mijn telefoon erbij te halen. Dat doe ik de hele tijd: in het 

café, als iemand even niet tegen me praat, tijdens het kijken van een film, wanneer ik 

wacht op de trein en dus ook tijdens mijn lessen. Als ik ’s avonds niets te doen heb, 

zit ik vaak gewoon op mijn telefoon op de bank totdat het bedtijd is. En dan ga ik met 

mijn telefoon in bed liggen.  

Vastgelijmd 

Ik houd mijn hoofd constant bezig met flitsende beelden en posts. En als ik dan moet 

studeren, merk ik dat ik me niet meer kan concentreren op één ding. Elke vijf minuten 

scroll ik dan even. Het is sterker dan ik, en dat zie je dus terug in mijn resultaten. Ik 

weet niet eens of het me gaat lukken om dit jaar af te studeren. Eerlijk gezegd heb ik, 

vooral sinds vorig jaar, het gevoel dat het voornaamste deel van mijn leven zich 

online afspeelt. Ik heb al van alles geprobeerd, waaronder het instellen van een 

maximale schermtijd – maar dat schakel ik dan gewoon uit. Ik heb mijn telefoon ook 

eens een dag in de keuken laten liggen, maar toen ging ik dus de hele tijd daar 



zitten. Het gebeurt wel eens dat ik mijn telefoon een tijd lang vergeet, maar alleen als 

ik een heel leuke avond heb.  

Oefening 39 

Hieronder staan drie teksten over vakanties. Voor welke doelgroep is deze tekst 

geschreven? Noteer het per tekst. 

Tekst 1 

Noorwegen 

Ga mee en ontdek Noorwegen, het land van de fjorden, bergen, Vikingen en de 

bekende Noorse trollen! Ervaar de grootsheid van de natuur met een actieve 

groepsreis. Noorwegen is de ideale bestemming om innerlijke rust te vinden, te 

genieten van ongelofelijke vergezichten en jezelf te pushen je grenzen te verleggen 

op weg naar de Kjeragbolten en Preikestolen. 

Doelgroep: actieve vakantiegangers, die met een groep willen reizen. Leeftijd: 25 – 

65 jaar 

Tekst 2: 

NEW PEOPLE, NEW PLACES, 

NEW YOU. 

De wereld wacht op je. Of je nu houdt van bergtoppen, safari, surfen of stranden, wij 

helpen je met je volgende avontuur. Jouw reis start hier. 

Doelgroep: een jonge doelgroep van 18 t/m 40 jaar.  

Tekst 3: 

Het leven begint bij 65+ 

Voor tuinieren, wandelen en lekker koken heb je alle tijd nu je pensioen is begonnen. 

Het leven houdt echt nog niet op nu je de leeftijd van 65+ hebt bereikt. En dat 

betekent dat ook het op vakantie gaan niet hoeft te stoppen. Je kunt, nu je niet meer 

elke dag hoeft te werken, zelfs extra vaak gaan. Bij TUI kun je de seniorenvakantie 

zo actief, zonnig en luxe maken zoals je zelf wilt. Al is een weekendje weg ook zo 

gemaakt. Pak de koffers in en ga met ons mee. 

Doelgroep: gepensioneerden (tussen de 60 – 75 jaar) 

Oefening 40  

Opdracht te beoordelen door de docent. Belangrijk is dat de tekst geschikt is voor de 

doelgroep van 13 t/m 17 jaar oud. Let dus goed op het taalgebruik. 

Oefening 41 

Opdracht te beoordelen door de docent. Controleer of de tekst 44 woorden heeft. 

Oefening 42 



De woorden hieronder komen we vaak tegen in teksten met lange zinnen. 

Superhandig als je een totaal aantal woorden moet halen, maar het leest voor geen 

meter. Maak het makkelijk. Kies voor de korte versie! 

Lange versie Korte versie 

Aan de hand van  met 

Aangezien omdat, want 

Ten behoeve van van 

Door middel van met 

Alsmede ook, net als 

Met behulp van met 

Wat betreft over  

Ten einde over 

 

Oefening 43 

Opdracht te beoordelen door de docent. Let op: drie korte zinnen, drie lange zinnen, 

drie korte zinnen.  

 

Oefening 44 

Hieronder vind je twee teksten over het ‘glazen plafond’. Tekst 1 bestaat uit 6 zinnen 

en 147 woorden. Tekst 2 bestaat uit 10 zinnen en 149 woorden. Bereken van beide 

teksten de gemiddelde zinslengte. Deel daarvoor het aantal woorden door het aantal 

zinnen. 

Lees de teksten nog een keer. Wat kun je over de leesbaarheid van de tekst zeggen? 

147: 6 = 24,5 

149: 10 = 14,9 

De leesbaarheid van tekst 2 is beter. Hier zijn de zinnen korter. 

Oefening 45 

Wat is de kernboodschap van de volgende tekstjes? Noteer deze. 

1. Gisteren ging er maar één filmpje viraal over de hele wereld. Daarin was te zien 

dat het Chinese TikTok vanaf 1 januari 2023 een betaalde versie krijgt. Vooral de 

jonge gebruikers zullen zeker op zoek gaan naar een alternatief, omdat zij een 

abonnement niet kunnen betalen van hun zakgeld. 

Het Chinese TikTok krijgt vanaf 1 januari 2023 een betaalde versie. 

2. De opleiding tot scheidsrechter was bij de hockeyvereniging DHV verplicht. Dit 

seizoen wordt de cursus op vrijwillige basis aangeboden. Dit is terug te zien in het 

aantal aanmeldingen. Slechts 10. De scheidsrechtercursus gaat daarom niet door. 

De scheidsrechtercursus gaat niet door. 



3. Fietsen bij het bushokje. Fietsen in het gangetje. We zijn het zat. De conciërges 

gaan er deze week weer op toezien dat de fietsen in de fietsenkelder worden 

geplaatst.  

De fietsen moeten in de fietsenkelder worden geplaatst. 

Oefening 46 
Open een willekeurige app of website. Focus je op je ogen. Klopt het? Kijk jij ook in 

F-vorm? 

Opdracht te beoordelen door de leerling zelf. 

 

Oefening 47 

Bekijk onderstaande tekst. En doe de het-oog-wil-ook-wat-test. Hoe zou jij de tekst 

verbeteren? 

Zijn juicechannels anders dan roddelbladen of tv-programma's? 

En dat is ook meteen het grootste verschil tussen juicechannels en tv-programma's 
als RTL Boulevard en Shownieuws.  
Bij de tv-programma's werken redacties, groepen journalisten dus die alles wat ze 
binnen krijgen aan tips vaak pas brengen als ze het eerst gecheckt hebben bij 
bijvoorbeeld de managers van artiesten. Ze vragen dus altijd de reactie van een 
artiest zelf. En ook brengen ze een roddel vaak pas als ze meerdere bronnen 
hebben, waarvan ze weten wie het zijn. 
Dat juicechannels iets anders werken, blijkt wel uit de truc van radiozender BNR. Ze 
stuurden expres anoniem een onduidelijk filmpje van een vrouw op de wc naar 
Yvonne Coldeweijer. Daarbij schreven ze dat dit presentatrice Talitha Muusse was 
die cocaïne aan het snuiven zou zijn. 

Bewerkt naar: https://stories.nos.nl/artikel/2426960-hoe-ver-mag-een-roddel-gaan 

Opdracht te beoordelen door de docent. Maak gebruik van de oog-wil-ook-wat-test.  

Oefening 48 

 

https://stories.nos.nl/artikel/2426960-hoe-ver-mag-een-roddel-gaan


Je ziet hierboven een voorbeeld van een review. Het gaat over de Apple AirPods 3. 

In dit hoofdstuk heb je geleerd om service te leveren aan de lezer. Is dat bij deze 

review gelukt? Vul het volgende schemaatje in. 

 
  

Pakkende kop  X 

Alinea’s   X  

Kort en bondig 
geschreven 

 X  

Snel tot de kern  X  

Lay- out  X  

Doelgroep X   

 

Oefening 49 

Herschrijf de review van de Apple AirPods 3.  

Opdracht te beoordelen door de docent. Denk aan: pakkende kop, alinea’s, kort en 

bondig geschreven, snel tot de kern, lay-out en de doelgroep. Gebruik het schema 

van oefening 48. 

 

Oefening 50 

Opdracht te beoordelen door de docent.  

Denk bij het beoordelen aan: 

- Maak pakkende koppen 

- Verdeel de tekst in alinea’s 

- Schrijf kort & bondig 

- Kom snel tot de kern 

- Besteed aandacht aan de lay-out 

- Voeg cement toe aan jouw review 

- Voor welke doelgroep schrijf je? 

- Ongeveer 30 zinnen 

Oefening 51 

Anne van Zalando hield geen rekening met haar doelgroep. Ze dacht dat ze Rick 

een service verleende. Rick houdt gewoon niet van fashion. Kan hij ook niet 

helpen. Maar bedrijven sturen steeds vaker e-mails. Om te zorgen dat je wat gaat 

kopen. Ze mailen ook nadat je wat gekocht hebt. 

- Beoordeel onderstaande e-mail van Bol.com. Denk aan de volgende punten: 

cement, verbindingswoorden, koppen, witregels, alinea’s, doelgroep en 

variatie in zinslengte. Ook snel tot de kern komen en de lay-out.  



 

 

 

 

   

 

Hallo Sabine, 

Nog bedankt voor je bestelling bij bol.com. Wat vind je van je aankoop? Ben je er blij mee of zijn er dingen 

die tegenvallen? Laat het ons weten door het artikel sterren te geven. Met jouw beoordeling help je andere 

klanten om een goede keuze te maken. Hoeveel sterren geef jij dit artikel? 

  

 

 

 

  

Glossy Zebra Agenda 2023 - 18 maanden L 
  

Ik geef dit artikel ... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Was dit artikel een cadeautje? De reactie van de ontvanger is natuurlijk ook sterren waard. 

 

Alvast hartelijk dank voor je beoordeling Sabine! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

bol.com 
  

 

 

Opdracht te beoordelen door de docent. De tekst bevat amper verbindingswoorden. 

Ook zijn er geenkoppen. De tekst bevat wel voldoende witregels. Er zijn ook alinea’s 

gemaakt. De tekst past bij de doelgroep. Wel erg braaf. De variatie in zinslengte kan 

beter. Er zijn bijvoorbeeld geen korte zinnen gebruikt. Ook geen allerlaatste zin.  

 

https://email.bol.com/optiext/optiextension.dll?ID=VnmVoTi%2Bz6zKalsKKLUisNdArpY2PFo2PfQLMUvcF6ICyKn%2B2f4SxuxvI13gwrcjerzOxhrnbCVexeB3_hnvT7upIwITLwmCUsIpXI0oEnW7A7r5%2Bl&Referrer=ENTnldoelgrnbri20211249091403&context=https://beoordeling.bol.com/?rating=1&ud=YXBpX2tleT1kZmE4YTk3OGU1NmY1MTE4MzdiZWM0NGMyY2Y4N2RkMDY3NmQyZjhhMzdlNDUxYmQmY2F0PTEwMDAxMjYwJmdsb2JhbF9pZD05MzAwMDAwMTAyMzE2MTcyJmVuYz1yNjcrQ1FKWTNqaFNIQk9iWlY0TkRyR0s5cVM1Wnl1Y25mMGNLL3Z1ZnZlaHZQWFV3Qms9JnJldl9uYW1lPSZjYXQyPSZnbG9iYWxfaWQyPSZhcGlfa2V5Mj01NDMxNjIzZDE2MzUzNTgzNDZlM2Y5ZjAxMTEyOWNlMDk2OTUwZjk0YmE0ODM0ODI=&utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=Advocacy
https://email.bol.com/optiext/optiextension.dll?ID=VnmVjD45kTXf%2BZArV47Nm4SkILOp8zherzoWs7B4tUmVyroF37Mu1E3GMi_9Mjp4_L9ULH_b7utN7CLMs2G95S6UHJIpC0aMOgqzk3zPPC48SGjtfZ&Referrer=ENTnldoelgrnbri20211249091403&context=https://beoordeling.bol.com/?rating=2&ud=YXBpX2tleT1kZmE4YTk3OGU1NmY1MTE4MzdiZWM0NGMyY2Y4N2RkMDY3NmQyZjhhMzdlNDUxYmQmY2F0PTEwMDAxMjYwJmdsb2JhbF9pZD05MzAwMDAwMTAyMzE2MTcyJmVuYz1yNjcrQ1FKWTNqaFNIQk9iWlY0TkRyR0s5cVM1Wnl1Y25mMGNLL3Z1ZnZlaHZQWFV3Qms9JnJldl9uYW1lPSZjYXQyPSZnbG9iYWxfaWQyPSZhcGlfa2V5Mj01NDMxNjIzZDE2MzUzNTgzNDZlM2Y5ZjAxMTEyOWNlMDk2OTUwZjk0YmE0ODM0ODI=&utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=Advocacy
https://email.bol.com/optiext/optiextension.dll?ID=VnmVpSHecN1czSS6tiR6%2ByBo5UcK6vzSsuC6PNQ6%2BfOeBXFF2LYYgYTEsoqFRCe38lyIY_lJH04dynAF3k1MK241XACfpoc43KGpLQ26pCs9CoykjB&Referrer=ENTnldoelgrnbri20211249091403&context=https://beoordeling.bol.com/?rating=3&ud=YXBpX2tleT1kZmE4YTk3OGU1NmY1MTE4MzdiZWM0NGMyY2Y4N2RkMDY3NmQyZjhhMzdlNDUxYmQmY2F0PTEwMDAxMjYwJmdsb2JhbF9pZD05MzAwMDAwMTAyMzE2MTcyJmVuYz1yNjcrQ1FKWTNqaFNIQk9iWlY0TkRyR0s5cVM1Wnl1Y25mMGNLL3Z1ZnZlaHZQWFV3Qms9JnJldl9uYW1lPSZjYXQyPSZnbG9iYWxfaWQyPSZhcGlfa2V5Mj01NDMxNjIzZDE2MzUzNTgzNDZlM2Y5ZjAxMTEyOWNlMDk2OTUwZjk0YmE0ODM0ODI=&utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=Advocacy
https://email.bol.com/optiext/optiextension.dll?ID=VnmViRExiLU2WROEXMueJANbXiofb2slWFSixTJ7zXVSA%2BW%2B3gjQ02ua9Bus8W3iNB11LpZpLEYr1Xzxadvvr93hwbHiHg_ye6la1%2BRfWrGW1aLiN5&Referrer=ENTnldoelgrnbri20211249091403&context=https://beoordeling.bol.com/?rating=4&ud=YXBpX2tleT1kZmE4YTk3OGU1NmY1MTE4MzdiZWM0NGMyY2Y4N2RkMDY3NmQyZjhhMzdlNDUxYmQmY2F0PTEwMDAxMjYwJmdsb2JhbF9pZD05MzAwMDAwMTAyMzE2MTcyJmVuYz1yNjcrQ1FKWTNqaFNIQk9iWlY0TkRyR0s5cVM1Wnl1Y25mMGNLL3Z1ZnZlaHZQWFV3Qms9JnJldl9uYW1lPSZjYXQyPSZnbG9iYWxfaWQyPSZhcGlfa2V5Mj01NDMxNjIzZDE2MzUzNTgzNDZlM2Y5ZjAxMTEyOWNlMDk2OTUwZjk0YmE0ODM0ODI=&utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=Advocacy
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Oefening 52 

Lees de onderstaande tekst. Onderstreep de woorden die suf en duf zijn.  

Middels dit schrijven deel ik u mee dat uw cryptovaluta Bitcoin aanzienlijk in waarde 

is gedaald. Wellicht had u dit in een eerder stadium kunnen voorzien. U had dan een 

aantal noodzakelijke maatregelen kunnen treffen. Wij betreuren de gang van zaken. 

En vinden het spijtig voor u dat het zo gelopen is.  

 

Oefening 56 

Opdracht te beoordelen door de docent. 

Op de volgende website vind je veel uitspraken van Cruijff: 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-johan_cruijff.html 

Oefening 58 

Opdracht te beoordelen door de docent. Let bij de beoordeling op: citaten, dialogen 

en vertellen.  

Oefening 59 

De volgende zinnen hebben last van portaalvrees. Help jij ze de drempel over? 

Verbeter de zinnen. 

1. Ik kan niet anders zeggen dan dat deze pizza echt goor is. 

Deze pizza is echt goor. 

2. Er zijn van die collega’s waarvan je kunt zeggen dat ze de kantjes ervan 

aflopen. 

Die collega’s lopen de kantjes ervan af. 

3. Ik schrijf u deze e-mail omdat ik een klacht heb over de bezorgservice van uw 

bedrijf. 

Ik heb een klacht over de bezorgservice van uw bedrijf. 

4. Het is zo dat ik ontevreden ben over de vergoeding voor het werken op de 

koopzondagen. 

Ik ben ontevreden over de vergoeding voor het werken op koopzondagen. 

5. Graag maak ik ook gebruik van de mogelijkheid om u te melden dat mijn 

groepsgenoot amper wat aan dit werkstuk heeft bijgedragen. 

Mijn groepsgenoot heeft amper wat bijdragen aan dit werkstuk. 

Oefening 61 
Hieronder staat een rijtje met woorden. Verdeel de woorden in twee categorieën. De 
ene groep woorden valt onder de categorie ‘schrijftaal’, de andere onder ‘spreektaal’. 

Sedert – dient – moet – ook – eerst – die – achten – nu – als – fiets – zijde – tevens- 
aanvankelijk – vinden – allebei- heden – indien – volgens – kant – conform – rijwiel- 
beiden – welke – sinds. 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-johan_cruijff.html


Als je twee rijtjes hebt gemaakt, kun je dan ook duo’s maken? Welke woorden horen 
bij elkaar? 

Spreektaal Schrijftaal 

Sinds Sedert 

Moet Dient 

Ook Tevens 

Eerst Aanvankelijk 

Die Welke 

Vinden Achten 

Nu Heden 

Als Indien 

Fiets Rijwiel 

Kant Zijde 

Allebei Beiden 

Volgens Conform 

 

Oefening 62 

De volgende zinnen staan in schrijftaal. Ze uitspreken tegen een vriend of vriendin 

wekt een lachbui op. Hoe zou jij het dan wel zeggen tegen je vrienden? Herschrijf ze. 

1. Wij hebben getracht u te spreken. 

We hebben geprobeerd met je te praten.  

2. Ik ben verheugd u te zien, oma. 

Wat fijn om u te zien oma! 

3. Dat geldt tevens voor uw vader natuurlijk. 

Dat geldt ook voor uw vader natuurlijk. 



4. Ik vind het aangenaam dat jullie komen chillen vanavond. 

Ik vind het tof dat jullie komen chillen vanavond. 

5. We mogen ook best laat thuiskomen vanavond, aldus mijn moeder. 

Mijn moeder vindt het oké als we laat thuiskomen vanavond. 

6. Misschien kunnen we trachten de gehele nacht wakker te blijven. 

Misschien kunnen we proberen de hele nacht wakker te blijven. 

7. Het regent dusdanig dat we maar binnenblijven. 

Het regent, dus we blijven maar binnen. 

8. Helaas kregen wij al heel snel onenigheid. 

Helaas kregen we al snel ruzie. 

Oefening 64 

Een merk heeft vaak een slogan. Zo eentje die blijft hangen. Je kunt de volgende 

slogans vast afmaken: 

1. Nike, ......................just do it 

2. ……………….., de enige echte Chocomel 

3. Hallo, ………………….Jumbo 

4. ………………….Ik ben toch niet gek! Mediamarkt 

5. …………………..Steeds verrassend, altijd voordelig.Kruidvat 

Bedenk alvast een merknaam voor jouw product. Product? Ja, je gaat zo een product 

‘verkopen’. Je mag zelf weten wat voor product! 

 

Oefening 65 

Opdracht te beoordelen door de docent. Kies een product dat je gaat aanprijzen. 

Schrijf een kort tekstje van 10 zinnen. Je mag best overdrijven, daar zijn ze bij Tel 

Sell ook goed in! 

Oefening 66 

Je gaat een advertentie opstellen. Daarom kijken we eerst even naar de volgende 

twee voorbeelden. 

Te koop 
 
Mijn Disney-verzameling! Beleef de pracht van Sleeping Beauty (Doornroosje), 
Walt Disneys klassieke sprookje. Zie nu meer dan je ooit hebt gezien met de 
magische, ultramoderne technologie: deze buitengewone film is gerestaureerd en 
is nu nog briljanter dan het origineel. 
 
Of beleef Cinderella (Assepoester) precies zoals Walt Disney het zich had 
voorgesteld: zuiver, poëtisch, adembenemend. De tekenfilms veranderen je 
huiskamer in een ware fantasiewereld, waar je telkens naar terugverlangt. Je blijft 
kijken! 
 



Mail mij voor nadere details: disneyfans@gmail.com 
 

 

TE KOOP AANGEBODEN 
 
Drie tekenfilms van Walt Disney: Doornroosje, Assepoester en Aladdin. 
Onbeschadigd. Nieuwprijs: €16,99 per stuk. Nu in één koop voor €30. Je kunt mij 
bellen of mailen: 06 24565676, na half vier.  

 

Beantwoord nu de volgende vragen: 

1. Wat zijn de overeenkomsten tussen de beide advertenties? 

Ze verkopen beide tekenfilms. Beide hebben hun contactgegevens erbij gezet.  

2. Welke verschillen springen meteen in het oog? 

De lengte; de eerste advertentie is veel langer. 

Bij de eerste advertentie worden geen prijzen genoemd.  

De tweede advertentie is geschreven in telegramstijl.  

3. Hoe trekken de verkopers de aandacht voor de dingen die ze te koop 

aanbieden? 

In de eerste advertentie wordt het product (films) uitgebreid beschreven. De 

tweede advertentie toont de prijs en geeft de kwaliteit van het product aan.  

Bij de tweede advertentie is de kop dikgedrukt.  

4. Noem enkele woorden uit de advertentie die wervend bedoeld zijn.  

Onbeschadigd, nieuwprijs, NU in één koop, beleef de pracht, je blijft kijken, 

briljanter dan het origineel.  

  

mailto:disneyfans@gmail.com


Oefening 69 

Bedenk vijf verschillende invalshoeken voor een tekst over ‘toetsen’. 

Vanuit de leerling, vanuit de docent, vanuit een ouder, vanuit de minister van 

Onderwijs, vanuit de bijlesdocent. 

Of 

Vanuit de school, vanuit de voetbalvereniging, vanuit de baas (bijbaantje), de 

oppaskinderen etc.  

 

Oefening 72 

Voer de ATV-koptester uit bij onderstaande koppen. 

1. Het loodzware traject dat aanstormende K-popsterren moeten afleggen. 

In Zuid-Korea volgen tieners een lang programma vol zang- en danslessen en 

strenge diëten, en ze moeten aan hoge schoonheidseisen voldoen, waarna slechts 

een handjevol doorbreekt. “Je moet het risico willen lopen dat je depressief raakt.” 

Een goed kop Wel Niet 

leest lekker  x 

maakt nieuwsgierig x  

is bijzonder  x 

Raakt  x 

 

 

2. Moeder gevonden baby gearresteerd. 

Een wandelaar wist niet wat hij hoorde. Een vreemd geluid uit de vuilniscontainer. Hij 

vertrouwde het niet en belde de politie Haagladen. Achteraf was hij heel blij dat hij 

zelf niet op onderzoek was uitgegaan. 

Een goed kop Wel Niet 

leest lekker  x 

maakt nieuwsgierig x  

is bijzonder  x 

Raakt  x 

 

3. Komende woensdag voor acht uur zestig procent korting op alle producten.  

Scheelt op een gemiddelde laptop gauw tweehonderd euro. Daar wil je wel een paar 

uur voor in de rij staan of liggen. Deze aanbieding van Mediamarkt zorgde in 

Apeldoorn voor een wachtrij van bijna twee kilometer.  

Een goed kop Wel Niet 

leest lekker  x 

maakt nieuwsgierig  x 



is bijzonder  x 

Raakt  x 

 

Oefening 77 

Dit is het begin van een tekst over jongeren die met hun ouders op vakantie gaan. 

Beoordeel deze zin met behulp van onderstaande tabel. 

“Wat kunnen ouders vreselijk irritant zijn. Niet soms. Constant.” 

 Pffff, ik word er  
moe van 
 

’t Gaat Wow, mooi 

Inhoud  x  

Invalshoek  x  

Leesgemak   x 

Toon   x 
 

 

Oefening 81 

Bedenk voor de volgende drie stukjes tekst een hallo-hebben-we-nog-contact-

zinnetje. Je mag zelf bepalen waar het zinnetje in de tekst komt. 

 

1. Stel je voor dat er op school geen regels zouden bestaan. Iedereen kan dan doen 

waar hij zin in heeft: de een zit te dutten, de ander maakt een tekening en ergens in 

het lokaal speelt een groepje luidruchtig een kaartspel. Wat zou jij doen? Op die 

manier wordt het een puinhoop en leer je niks. Elke school heeft daarom regels om 

ervoor te zorgen dat de lessen op een prettige en zinvolle manier verlopen. 

2. In films, series en games komt vrij veel geweld voor. Hoe vaker je dit ziet, hoe 

normaler je dit ook in het dagelijks leven zult gaan vinden. Klinkt logisch toch? Uit 

verschillende onderzoeken naar de invloed van geweld in de media blijkt dat 

kinderen zich na het zien van agressieve beelden zelf ook agressiever gingen 

gedragen. 

3. Het is normaal om als jongere kattenkwaad uit te halen en grenzen op te zoeken. 

Dat deed jij vroeger ook.  Dat hoort erbij en daar leer je van. Maar soms ga je te ver 

en doe je iets wat van de wet niet mag. Daar hebben andere mensen, bedrijven of de 

omgeving last van. Bijvoorbeeld een winkelier van wie iets is gestolen. Of een buurt 

die last heeft van jongeren die dingen vernielen.  

 

 

 


