Schrijfopdracht: Dagboek
Korte beschrijving
Leerlingen schrijven een tekst in hun dagboek over een speciale dag in hun leven. Welke dag
zouden de kinderen nog wel eens willen beleven? Geef een beschrijving van deze dag.

Tijd
Instructie:
Verwerking:
Voorlezen:
Totaal:

10 minuten
50 minuten
15 minuten
75 minuten

Doelen
De leerlingen vatten hun verhaal goed samen.
De leerlingen schrijven een prettig leesbaar verhaal.
De leerlingen brengen hun gevoelens goed onder woorden.
De leerlingen controleren de tekst die zij geschreven hebben.

Instructie
Kun jij je een bijzondere dag in je leven herinneren? Een dag die je misschien nooit meer zal
vergeten? Om jouw herinneringen te versterken, schrijf je in je dagboek een verhaal over die
dag. Je mag zelf weten hoe je je dagboek noemt en een aanhef kiezen in de linker rechthoek.
Het is handig om de datum erbij te zetten, dat weet je altijd wanneer die bijzondere dag
was! De datum mag je noteren aan de rechterkant.
Een goed opgebouwd verhaal leest het fijnst. Zorg dat de lezer jouw verhaal goed kan blijven
volgen en gebruik een heldere opbouw, zoals een chronologische. Je begint dan met de
ochtend, schrijft daarna een stuk over de middag en vervolgens over de avond of nacht.
Natuurlijk mag je ook een leuke inleiding schrijven en een slot, maar maak de tekst niet te
lang. Het is een samenvatting van de dag, dus probeer te bepalen wat de hoogtepunten of
belangrijke momenten waren. Als je die van tevoren opschrijft, geeft dat houvast.
Probeer de juiste woorden te kiezen voor je gevoelens. Kun je je gevoel onder woorden
brengen? Als je dit lastig vindt, kan de leerkracht hierbij helpen.
Als je klaar bent, controleer je het verhaal dat je geschreven hebt. Is het goed leesbaar?
Staan er geen spelfouten in? Klopt de grammatica? Als je alles gecontroleerd hebt en er nog
tijd over is, mag je een tekening maken die bij jouw verhaal past.
Voorlezen
Na de verwerking kunnen leerlingen hun verhaal aan elkaar voorlezen en feedback geven.
De mooiste verhalen kunnen voorgelezen worden aan de hele klas!

