Hoofdstuk 6 - Opbouw
Beoordeling van het onderdeel ‘Het schrijven van een korte tekst’
0 punten
1 punt

De tekst heeft geen logische opbouw of bevat ernstige fouten
in de opbouw.
De tekst is logisch opgebouwd

Beoordeling van het onderdeel ‘Een middellange tekst schrijven’
0 punten
1 punt
2 punten

De tekst heeft geen logische opbouw of bevat ernstige fouten
in de opbouw.
De tekst heeft een enigszins logische opbouw of bevat hier en
daar fouten in de opbouw.
De tekst is logisch opgebouwd.

Bron: www.cve.nl

Oefening 1 – Alinea’s in de juiste volgorde zetten
De juiste volgorde is: 4-6-5-1-8-2-7-3
Oefening 2 – Zinnen binnen een alinea in de juiste volgorde zetten
1. Engels als voertaal in het hoger onderwijs
De juiste volgorde is: 4-1-5-2-3
2. Facebook 1
De juiste volgorde is: 4-3-2-1
3. Facebook 2
De juiste volgorde is: 2-4-3-1-5
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Oefening 3 – Zelf een middellange tekst schrijven
Deze voorbeelduitwerkingen zijn opgebouwd in de volgorde van de gevraagde
punten uit de opdracht, dus de opbouw is logisch. Controleer je eigen uitwerking op
de volgorde van de verwerking van de gevraagde punten.
1. Traditionele gerechten
Mijn lievelingsgerecht is paella. Dat is een eenpansgerecht met rijst als basis. De
paella is ontstaan in Valencia, met als ingrediënten producten die uit de directe
omgeving kwamen: uit het binnenland konijn of kip, en van de kust vis en
schaaldieren. Er zijn ook gemengde paella's met vlees en vis, de Paella Mixta's.
Saffraan zorgt voor een mooie gele kleur.
We eten paella bij bijzondere gelegenheden, zoals verjaardagen of huwelijksfeesten
en iedere familie heeft een eigen recept. Vaak wordt op zondag paella gegeten en
dan is het traditie dat de mannen het klaarmaken. Mijn vader kon fantastisch paella
maken.
In mijn land, Spanje, is eten veel belangrijker dan in Nederland en wij nemen ook
meer tijd voor het eten, vooral voor de lunch. Dan zit de hele familie bij elkaar en we
eten een uitgebreide warme maaltijd. Heel bekend zijn ook de tapas, kleine hartige
hapjes voor bij de wijn. (150 woorden)
2. Zwerfvuil op het strand
Op de stranden in Nederland ligt steeds meer zwerfvuil. Dagelijks komt er op iedere
kilometer strand 4,5 tot 7,5 kilogram nieuw afval aan, dat voor bijna de helft bestaat
uit plastic. Plastic is pas na 1000 jaar helemaal afgebroken.
Voor dieren is het zwerfvuil gevaarlijk omdat ze denken dat het voedsel is en dan
kunnen ze erin stikken. Voor mensen kan het ook gevaarlijk zijn, want ze kunnen
zich verwonden aan glasresten en soms zijn er ook giftige stoffen op het strand.
Natuurlijk moet er minder vuil achtergelaten worden, maar het is ook belangrijk dat
er schoonmaakacties gehouden worden. De ANWB organiseert daarom weer een
Landelijke Strandschoonmaakdag. Dat is heel nuttig en ook heel leuk en gezellig.
Doe iets goeds voor de natuur en voor jezelf! Meld je aan voor deze dag via de site
van de ANWB: www.anwb.nl. (147 woorden)
3. Aparte klassen voor jongens en meisjes
De laatste jaren doen jongens het op middelbare scholen in Nederland steeds
slechter, terwijl meisjes het juist beter doen. Die stromen steeds vaker door naar het
hoogste niveau van het voortgezet onderwijs en halen ook betere resultaten.
Hiervoor zijn enkele mogelijke verklaringen. Ten eerste loopt de
hersenontwikkeling van jongens in de puberteit ongeveer twee jaar achter op die
van de meisjes. Verder zou het Nederlandse onderwijs te ‘vrouwelijk’ zijn geworden.
Veel docenten zijn vrouw en hun didactiek past meer bij meisjes dan bij jongens.
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De Vereniging van Christelijke Schoolbesturen in Nederland wil gescheiden
onderwijs voor jongens en meisjes invoeren en de minister van onderwijs vindt dat
wel interessant.
Zelf vind ik dat geen goed idee. Gescheiden onderwijs is heel ouderwets; bovendien
moeten jongens en meisjes leren om met elkaar om te gaan en samen te werken. Het
onderwijs moet wel beter afgestemd worden op de behoeften van jongens en
meisjes. (150 woorden)
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