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Bovenbouw (groep 6 t/m 8) 

 

Schrijfactiviteit 3: Eind goed al goed! 

Een brief, al of niet met de hand geschreven, is gebonden aan bepaalde spelregels. Zo verschilt een 

persoonlijke brief duidelijk van een zakelijke brief. Hoe ziet zo’n brief eruit, hoe is hij ingedeeld, 

welke taal gebruik je erbij? Laat de leerlingen kiezen, of zij een persoonlijke of een zakelijke brief 

gaan schrijven. Bijvoorbeeld voor een vriend/in, familielid, wethouder, minister van onderwijs? 

 

Voorbeeld van een persoonlijke brief 
… (plaats), … januari 2015 
 

Hallo …, (naam) 

  Heb jij het ook al gemerkt? Deze week is het “Nationale Week van het Handschrift”. 

Daar geven we op school extra aandacht aan. We praten erover waarom schrijven nog steeds belangrijk is. 

Maar we letten er ook goed op, dat ons schrift er netjes uitziet. 

  Waarom schrijven zo belangrijk is? Vraag je je misschien af. Nou, je moet eerst goed nadenken, wat je 

wilt zeggen. Dan moet je rustig schrijven om het leesbaar en foutloos op papier te krijgen. Dat vraagt heel wat 

concentratie, bovendien onthoud je beter wat je opschrijft. Best goed hè? 

  Kun jij je indenken, dat je niet kan schrijven? Dan kan je ook geen toets, verlanglijstje, huiswerk, 

opstel of gedicht maken! Je ogen en je hand kunnen minder  goed samenwerken. Daardoor krijgen je hersens 

meer moeite met je woordenschat, spelling en opstel schrijven. 

 Hopelijk vind jij schrijven net zo belangrijk en nuttig als wij! Als dat zo is, wil je dat dan ook aan 

anderen doorvertellen? Of liever nog  - SCHRIJVEN!  Op die manier blijven we samen schrijven en bij de 

geletterden horen. 
 

Met schrijfgroeten, 

… (naam) 

 

Voorbeeld van een zakelijke brief    
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Mevr. J. Bussemaker 

Rijnstraat 50  

2515 XP Den Haag 
 

…., (plaats) 19 januari 2015 
 

Onderwerp: Schrijven blijft belangrijk en nuttig   
 

Geachte mevrouw Bussemaker, 
 

 Op onze ……. (schoolnaam) geven wij extra aandacht aan de Nationale Week van het Handschrift (19-

23 januari). Wij praten erover waarom schrijven nog steeds belangrijk is. Maar we letten er ook goed op, dat ons 

schrift er netjes uitziet. 

 Om ons heen zien we, dat er steeds minder en slordiger geschreven wordt. Wij hebben er juist plezier in 

om tegelijk vlot en mooi te schrijven. De schrijflessen willen we dan ook beslist niet kwijtraken. 

 Wij willen u hierbij vriendelijk vragen ervoor te zorgen, dat het schrijfonderwijs blijft bestaan. 

Voor uw aandacht en medewerking zijn wij – schoolkinderen – u heel dankbaar. 
 

Hoogachtend, 

….., (naam leerling of groep) 

namens …. (schoolnaam, adres, email) 
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