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Een overtuigende tekst schrijven
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Welk voorbeeld is goed?
Slechte plannen!

Slechte plannen!

Afgelopen jaar heeft de direktie van school besloten de zomervakantie
met een week in te korten. Wel meer vrije dagen door het jaar heen. Dat
is niet oké. Er zijn verschillende argumenten voor een week langer
zomervakantie.

Het afgelopen jaar heeft de directie van school besloten de zomervakantie
met een week in te korten. We krijgen dan meer vrije dagen door het jaar
heen. Dat vind ik niet oké. Ik heb om verschillende redenen liever een
week langer zomervakantie.

Om te beginne heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De
dagen zijn langer. In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije
dagen.
Als tweede ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op vakantie, maar
ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het eind van de
zomervakantie. Als laatste dit: van een jaar hard werken op school moet ik
echt ‘afkicken’. Dat heb ik nodig
Ik moet dan lekker luieren en niets met school doen. Als de vakantie word
ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de vakantie niet uitgerust
en `afgekickt’ terug op school voor het nieuwe schooljaar. Ik kan me
voorstellen dat dit ook voor onze leraren en leraresen geldt.
Die moeten in de zomer toch ook even helemaal los komen van school?

Om te beginnen heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De
dagen zijn langer en daardoor kun je echt genieten van het zomerseizoen.
In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije dagen, omdat de
dagen korter zijn en het dan vaak koud en nat is. In die periode kun je dus
beter op school zitten.

Dus: de direktie moet het plan om een week zomervakantie te herverdelen
over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van een lang
schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te zijn. Dan
kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

In de tweede plaats ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op
vakantie, maar ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het
eind van de zomervakantie. Ik kan niet meer mee als de vakantie korter
wordt, want dan is er te weinig tijd. Dat zou ik heel jammer vinden.
Tot slot: van een jaar hard werken op school moet ik echt ‘afkicken’. Het is
voor mij altijd een heerlijk gevoel als ik weet dat ik een ‘eindeloze’ vakantie
voor me heb. Ik kan dan lekker luieren en school even helemaal vergeten.
Als de vakantie wordt ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de
vakantie niet uitgerust en afgekickt terug op school voor het nieuwe
schooljaar. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor onze leraren en
leraressen geldt. Die moeten in de zomer toch ook even helemaal loskomen
van school?
Kortom: de directie moet het plan om een week zomervakantie te
herverdelen over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van
een lang schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te
zijn. Dan kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

Slechte plannen!
Afgelopen jaar heeft de direktie van school besloten de zomervakantie met een week in te korten. Wel
meer vrije dagen door het jaar heen. Dat is niet oké. Er zijn verschillende argumenten voor een week
langer zomervakantie.
Om te beginne heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De dagen zijn langer. In andere seizoenen
heb je niet veel aan een paar vrije dagen.
Als tweede ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op vakantie, maar ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt
een week en het is aan het eind van de zomervakantie. Als laatste dit: van een jaar hard werken op school
moet ik echt ‘afkicken’. Dat heb ik nodig
Ik moet dan lekker luieren en niets met school doen. Als de vakantie word ingekort, dan verdwijnt dat gevoel
en kom ik na de vakantie niet uitgerust en `afgekickt’ terug op school voor het nieuwe schooljaar. Ik kan me
voorstellen dat dit ook voor onze leraren en leraresen geldt.
Die moeten in de zomer toch ook even helemaal los komen van school?
Dus: de direktie moet het plan om een week zomervakantie te herverdelen over het jaar intrekken. Gun ons
de tijd om bij te komen van een lang schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te zijn.
Dan kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

Inhoud
• In de inleiding staat de mening.
• De argumenten worden genoemd.
• De argumenten worden duidelijk gemaakt.
• In het slot wordt een conclusie gegeven door
de mening en argumenten te herhalen.
Vorm
• Tussen de inleiding en het middenstuk staat
een witregel.
• Elk argument staat in een aparte alinea.
• Tussen het middenstuk en het slot staat een
witregel.
• Boven de overtuigende tekst staat een titel.
Spelling
• De woorden zijn foutloos, hoofdletters en
leestekens staan op de juiste plaats.
Formulering
• Zinnen zijn met de juiste signaalwoorden
verbonden en er staan geen onjuiste
formuleringen in.

Slechte plannen!
Afgelopen jaar heeft de direktie van school besloten de zomervakantie
met een week in te korten. Wel meer vrije dagen door het jaar heen. Dat is
niet oké. Er zijn verschillende argumenten voor een week langer
zomervakantie.

Om te beginne heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De dagen
zijn langer. In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije dagen.
Als tweede ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op vakantie, maar
ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het eind van de
zomervakantie. Als laatste dit: van een jaar hard werken op school moet ik
echt ‘afkicken’. Dat heb ik nodig
Ik moet dan lekker luieren en niets met school doen. Als de vakantie word
ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de vakantie niet uitgerust
en `afgekickt’ terug op school voor het nieuwe schooljaar. Ik kan me
voorstellen dat dit ook voor onze leraren en leraresen geldt.
Die moeten in de zomer toch ook even helemaal los komen van school?
Dus: de direktie moet het plan om een week zomervakantie te herverdelen
over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van een lang
schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te zijn. Dan
kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

Slechte plannen!
Het afgelopen jaar heeft de directie van school besloten de zomervakantie met een week in te korten. We krijgen
dan meer vrije dagen door het jaar heen. Dat vind ik niet oké. Ik heb om verschillende redenen liever een week
langer zomervakantie.
Om te beginnen heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De dagen zijn langer en daardoor kun je echt
genieten van het zomerseizoen. In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije dagen, omdat de dagen
korter zijn en het dan vaak koud en nat is. In die periode kun je dus beter op school zitten.
In de tweede plaats ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op vakantie, maar ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt
een week en het is aan het eind van de zomervakantie. Ik kan niet meer mee als de vakantie korter wordt, want dan
is er te weinig tijd. Dat zou ik heel jammer vinden.
Tot slot: van een jaar hard werken op school moet ik echt ‘afkicken’. Het is voor mij altijd een heerlijk gevoel als ik
weet dat ik een ‘eindeloze’ vakantie voor me heb. Ik kan dan lekker luieren en school even helemaal vergeten. Als
de vakantie wordt ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de vakantie niet uitgerust en
afgekickt terug op school voor het nieuwe schooljaar. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor onze leraren en
leraressen geldt. Die moeten in de zomer toch ook even helemaal loskomen van school?
Kortom: de directie moet het plan om een week zomervakantie te herverdelen over het jaar intrekken. Gun ons de
tijd om bij te komen van een lang schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te zijn. Dan kunnen
we ook nog een weekje met vrienden weg.

Inhoud
• In de inleiding staat de mening.
• De argumenten worden genoemd.
• De argumenten worden duidelijk gemaakt.
• In het slot wordt een conclusie gegeven door
de mening en argumenten te herhalen.
Vorm
• Tussen de inleiding en het middenstuk staat
een witregel.
• Elk argument staat in een aparte alinea.
• Tussen het middenstuk en het slot staat een
witregel.
• Boven de overtuigende tekst staat een titel.
Spelling
• De woorden zijn foutloos, hoofdletters en
leestekens staan op de juiste plaats.
Formulering
• Zinnen zijn met de juiste signaalwoorden
verbonden en er staan geen onjuiste
formuleringen in.

Slechte plannen!
Het afgelopen jaar heeft de directie van school besloten de
zomervakantie met een week in te korten. We krijgen dan meer vrije
dagen door het jaar heen. Dat vind ik niet oké. Ik heb om verschillende
redenen liever een week langer zomervakantie.
Om te beginnen heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De
dagen zijn langer en daardoor kun je echt genieten van het zomerseizoen.
In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije dagen, omdat de
dagen korter zijn en het dan vaak koud en nat is. In die periode kun je dus
beter op school zitten.
In de tweede plaats ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op
vakantie, maar ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het
eind van de zomervakantie. Ik kan niet meer mee als de vakantie korter
wordt, want dan is er te weinig tijd. Dat zou ik heel jammer vinden.
Tot slot: van een jaar hard werken op school moet ik echt ‘afkicken’. Het
is voor mij altijd een heerlijk gevoel als ik weet dat ik een ‘eindeloze’
vakantie voor me heb. Ik kan dan lekker luieren en school even helemaal
vergeten. Als de vakantie wordt ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en
kom ik na de vakantie niet uitgerust en afgekickt terug op school voor het
nieuwe schooljaar. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor onze leraren en
leraressen geldt. Die moeten in de zomer toch ook even helemaal
loskomen van school?
Kortom: de directie moet het plan om een week zomervakantie te
herverdelen over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van
een lang schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te
zijn. Dan kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

Slechte plannen!

Slechte plannen!

Afgelopen jaar heeft de direktie van school besloten de zomervakantie
met een week in te korten. Wel meer vrije dagen door het jaar heen. Dat
is niet oké. Er zijn verschillende argumenten voor een week langer
zomervakantie.

Het afgelopen jaar heeft de directie van school besloten de zomervakantie
met een week in te korten. We krijgen dan meer vrije dagen door het jaar
heen. Dat vind ik niet oké. Ik heb om verschillende redenen liever een
week langer zomervakantie.

Om te beginne heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De
dagen zijn langer. In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije
dagen.
Als tweede ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op vakantie, maar
ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het eind van de
zomervakantie. Als laatste dit: van een jaar hard werken op school moet ik
echt ‘afkicken’. Dat heb ik nodig
Ik moet dan lekker luieren en niets met school doen. Als de vakantie word
ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de vakantie niet uitgerust
en `afgekickt’ terug op school voor het nieuwe schooljaar. Ik kan me
voorstellen dat dit ook voor onze leraren en leraresen geldt.
Die moeten in de zomer toch ook even helemaal los komen van school?

Om te beginnen heb je in de zomer een grotere kans op goed weer. De
dagen zijn langer en daardoor kun je echt genieten van het zomerseizoen.
In andere seizoenen heb je niet veel aan een paar vrije dagen, omdat de
dagen korter zijn en het dan vaak koud en nat is. In die periode kun je dus
beter op school zitten.

Dus: de direktie moet het plan om een week zomervakantie te herverdelen
over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van een lang
schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te zijn. Dan
kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

In de tweede plaats ga ik in de zomer niet alleen met mijn ouders op
vakantie, maar ook ‘op kamp’. Dat kamp duurt een week en het is aan het
eind van de zomervakantie. Ik kan niet meer mee als de vakantie korter
wordt, want dan is er te weinig tijd. Dat zou ik heel jammer vinden.
Tot slot: van een jaar hard werken op school moet ik echt ‘afkicken’. Het is
voor mij altijd een heerlijk gevoel als ik weet dat ik een ‘eindeloze’ vakantie
voor me heb. Ik kan dan lekker luieren en school even helemaal vergeten.
Als de vakantie wordt ingekort, dan verdwijnt dat gevoel en kom ik na de
vakantie niet uitgerust en afgekickt terug op school voor het nieuwe
schooljaar. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor onze leraren en
leraressen geldt. Die moeten in de zomer toch ook even helemaal loskomen
van school?
Kortom: de directie moet het plan om een week zomervakantie te
herverdelen over het jaar intrekken. Gun ons de tijd om bij te komen van
een lang schooljaar. Het is fijn om op de langste dagen van het jaar vrij te
zijn. Dan kunnen we ook nog een weekje met vrienden weg.

