Analyse voorbeeldtekst Speeltoestel
Opdracht: voor deze opdracht heeft de leerling een overtuigende brief moeten schrijven aan de
leerkracht om hem ervan te overtuigen dat er een nieuw speeltoestel op het schoolplein moet
komen. De leerling moet uitleggen wat voor speeltoestel hij graag zou willen en onderbouwen
waarom dit zo belangrijk is.
Gegroet Meester Han.
De kinderen vinden het schoolplein een beetje saai want er is helemaal niks om op te spelen.
Daarom heeft onze klas nagedacht voor een speeltoestel het bedrag is tussen de 450,-500 euro wij
zaten te denken aan een schommel (een) 2 voetbal goaltjes en een bal om leu kte voetballen en een
pingpongtafel.
(wa)(Want gezondheidien))
Want kinderen kunnen beter werken als ze ergens buiten op het schoolplein kunnen spelen. En
gezondheind is goed voor kinderen.
Groeten de klas 7b
Minpunten
● Inhoud: de argumentatie is niet zo heel sterk (gezondheid is goed voor kinderen) en had nog
iets verder uitgewerkt mogen worden.
● Taalverzorging: de zinnen zijn soms wat lastig te lezen door het gebrek aan punten en
komma’s. De zinnen lopen daardoor in elkaar over.
Pluspunten
● Communicatief doel: het doel van de tekst is: de leerkracht ervan overtuigen dat er een
speeltoestel op het schoolplein moet komen. Dat doel wordt bereikt, doordat de leerling
uitlegt wat voor speeltoestellen er zouden moeten komen en wat de voordelen hiervan zijn.
● Structuur: de leerling maakt verschillende alinea’s met elk een eigen deelonderwerp.
● Stijl: de leerling heeft een nette tekst geschreven, met een aanhef en afsluiting, en spreekt
de leerkracht beleefd aan.
Feedback
Het gaat hier om een redelijk sterke tekst: het communicatieve doel wordt behaald, ook al mag de
argumentatie nog iets verder uitgewerkt worden. De leesbaarheid wordt belemmerd door het
beperkte gebruik van leestekens. We adviseren hier dus faciliterende feedback te geven op de
inhoud (hogere-orde-aspect) en op de leestekens (lagere-orde-aspecten).
1. Je hebt een duidelijke tekst geschreven waarin je goed uitlegt waarom het belangrijk is dat er
meer speeltoestellen op het schoolplein komen. Goed gedaan!
2. Leg nog iets beter uit waarom de speeltoestellen er moeten komen: waarom kun je beter
werken als je buiten kunt spelen, waarom is het gezond voor de klas?
3. Je gebruikt weinig punten, waardoor je zinnen soms lastig te lezen zijn. Kijk goed wat de
regels zijn of vraag om hulp.

