Hoofdstuk 7 - Oefening 15 - Extra temposchrijfoefeningen

U maakt drie lange opdrachten. U hebt totaal 60 minuten om de drie lange opdrachten te
maken.
U weet hoe u uw werk moet doen. Probeer de fouten die u regelmatig maakt te voorkomen.
U kent de afspraken over:
• Het gebruik van een woordenboek
• Het maken van een schrijfschema.
• Het gebruik van kladpapier.
• Het overschrijven van de opdracht (schrijf geen zinnen uit de opdracht
letterlijk over).
• De tijd die u heeft en hoe u de tijd in de gaten houdt.

Opdracht 1
Een cursus aanbevelen
U wilt samen met collega’s in uw vrije tijd een cursus volgen. In de tabel ziet u welke
cursussen mogelijk zijn.
U schrijft een voorstel voor uw collega’s.

Cursusaanbod

Leeftijd

Dag

Kosten

Cursusduur

Basiscursus
schilderen

18+

Woensdagavond

€ 333

10 lessen van 2,5 uur

Tekenen

14+

Woensdagmiddag

€ 127

5 lessen van 2 uur

Jazzdansen

21+

Dinsdagavond

€ 225

20 lessen van 1,5 uur

Sieraden maken

18+

Maandagavond

€ 159

10 lessen van 1 uur

Digitale
fotografie

21+

Zaterdagmorgen

€ 130

10 lessen van 1 uur

Schrijf een voorstel voor uw collega’s.
In uw voorstel schrijft u:
• wat uw voorstel is. Geef daarbij een argument.
• welke cursus u aanbeveelt. Geef daarbij twee argumenten voor uw keuze.
• welke cursus u niet aanbeveelt. Geef daarbij twee argumenten voor uw
keuze.
Het doel van de tekst is uw collega’s te overtuigen van uw voorstel.
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Beste collega’s

Geven jullie door welke cursus jullie het beste vinden?
Groeten,
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Opdracht 2
Zomeractiviteit voor de kinderen uit de wijk
U bent vrijwilliger in een buurthuis en u gaat in de zomervakantie met de kinderen tussen de 6
en 12 jaar een week naar een camping.
U bent verantwoordelijk voor de keuze van de camping. U hebt informatie gevonden over drie
campings.

Voorzieningen

De Heide
Epe

Meerzicht
Apeldoorn

De bosrand
Ommen

Douches

+

+

+

Honden toegestaan

-

-

+

Speeltuin

+

+

-

Wasmachine en droger

+

+

-

Fietsroutes

-

+

+

Wandelroutes

+

-

+

Kleine supermarkt

-

+

+

Zwembad

-

+

-

Kampvuurplaats

+

-

+

Schrijf een verslag voor het buurthuis, zodat het buurthuis een goede keuze kan maken. In uw
verslag:
• beschrijft u wat u hebt onderzocht.
• beschrijft u welke camping volgens u het meest geschikt is. Geef minimaal
twee argumenten.
• beschrijft u welke camping volgens u niet geschikt is. Geef minimaal twee
argumenten.
Doel van uw verslag is het buurthuis te helpen bij het maken van een goede keuze.
NB: U schrijft geen zinnen over uit de opdracht!
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Beste vrijwillgers,

Een vriendelijke groet,
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Opdracht 3
Vrijwilligerswerk
Het Colombinehuis is een vakantieplek in Flevoland voor gezinnen met kinderen tot 21 jaar.
Deze kinderen kunnen niet op vakantie, omdat ze ernstig ziek zijn of in een rolstoel zitten. Het
Colombinehuis zoekt drie vrijwilligers.

Functie

Klussenman of
klussenvrouw

Tuinman of tuinvrouw

Fietsenmaker

Werkzaamheden

Onderhoud aan de
gebouwen:
• timmeren
• schilderen
• repareren van
kranen en kachels
• vervangen van
ruiten

Onderhoud van:
• de groentetuin
• de bloementuin
• de kampvuurplaats
• de kruidentuin

Onderhoud van:
• fietsen
• rolstoelen
• skelters

Bijzonderheden

Er is een vakman die
de vrijwilliger helpt
bij zijn werk. Je moet
wel zelfstandig kunnen werken.

Ervaring met tuinieren is niet nodig. Je
moet in een team
kunnen werken.

Je kunt eenvoudige reparaties
uitvoeren. Je moet
zelfstandig en in
een team kunnen
werken.

Werktijden

In overleg, maar bij
voorkeur 1 of 2 dagdelen per week.

In overleg. In de
zomer 2 dagdelen, in
de winter 1 dagdeel
per week.

In overleg. Enkele
uren per maand.

Je zoekt vrijwilligerswerk en je schrijft een e-mail naar het Colombinehuis.
Geef hierin aan:
• waarom je de mail stuurt.
• waarom je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Geef twee redenen.
• welke functie je voorkeur heeft. Geef twee argumenten.
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van: bewoner23@flevoland.nl
aan: vrijwillerswerk@colombinehuis.nl
onderwerp: vrijwilligerswerk
_________________________________________________________________________
Geachte heer, mevrouw,

Met vriendelijke groet,

Terugkijken
Uw docent corrigeert uw schrijfopdrachten. Welke feedback krijgt u van uw docent?
Bent u tevreden over uw resultaat?
Zijn er fouten in uw werk die u steeds weer maakt? Hoe kunt u daar iets aan doen?
Maak dan een tweede versie.
Een tweede versie schrijven is een goede manier om te leren van uw fouten.
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