
 
 

LES 1: Hoe maak jij het verschil? 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Doel van deze les 
In deze les leren leerlingen vanuit eigen en 
gedeelde ervaringen te vertellen wat zij zelf 
doen op het gebied van duurzaamheid en 
waarom zij dit doen. Op basis hiervan schrijven 
ze een eerste versie van een ervaringstekst. 

Vooruitblik op volgende les 
In de volgende les leren leerlingen hoe zij hun 
eigen tekst zo kunnen verbeteren dat een ander 
hem nog beter begrijpt. Hiervoor gaan ze met 
elkaar in gesprek. Op basis van de reacties van 
klasgenootjes herschrijven ze hun eigen tekst. 

 

Na deze les kan ik… vertellen en schrijven over hoe ik het verschil maak als 
het gaat om duurzaamheid. 

  Schrijven 
 
• Ik schrijf beeldend wat ik 

deed/doe. 
• Ik leg in mijn tekst uit 

waarom ik iets deed/doe. 
 

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan vertellen waarom ik iets 

heb gedaan.  
• Ik kan aangeven waarom ik het 

eens of oneens ben met de 
ideeën van anderen, stel 
verdiepende vragen of vul aan.  

• Ik kan vragen van anderen 
beantwoorden. 

   Lezen 
 
• Ik kan bronteksten lezen en 

daar informatie en 
argumenten uit halen voor 
mijn eigen tekst. 

 
 

 
Voorbereiding 

 
Inhoudelijk 
o Lees de achtergrondinformatie over 

duurzaamheid en bekijk de 
bronteksten.  

o Lees de instructies en richtlijnen voor 
leerkrachten. 

o Bedenk een voorbeeld van een eigen 
ervaring met duurzaamheid. 

 
Materialen 
o Inspirerende voorbeelden over 

duurzaamheidsacties, zoals persoonlijke verhalen 
uit Wereldkinderen, van Greta Thunberg en Boyan 
Slat of een van de filmpjes (bijvoorbeeld 
https://www.youtube.com/watch?v=GYnd5JRu86E). 

o Eventueel zelf nog voorbeelden verzamelen. 



Stap 1: Introductie van het onderwerp duurzaamheid en de lessenreeks (15 min, hele groep) 
a. Laat onderstaande brief zien op het digibord. Lees hem voor en laat leerlingen kort 

reageren. Vertel dat de klas aan de slag gaat met dit idee en dat iedereen in les 6 een 
echte brief gaat opsturen naar een van de leerlingen van deze school.  

 

 
b. Bespreek het onderwerp duurzaamheid aan de hand van een inspirerend voorbeeld. 

Bijvoorbeeld een filmpje, boek, voorwerp(en), afbeelding(en) of eerder lessen of 
projecten hierover (maak een keuze). 

 
 
Tip!  
 

In het document ‘Achtergrondinformatie over duurzaamheid’ staan voorbeelden van 
boeken, websites en bronteksten met meer informatie over het thema duurzaamheid. 
Bekijk de inspirerende voorbeelden van duurzame acties, zoals Boyan Slat of Greta 
Thunberg. Je kunt ook verwijzen naar resultaten uit experimenten in de klas als je die hebt 
gedaan. 
 

 
 
Stap 2: Vertelronde om samen zoveel mogelijk ideeën te 
genereren (10 min, hele groep) 
 
a. Stel de vraag: Wat doe jij om het verschil te maken als 

het gaat om duurzaamheid? Geef leerlingen kort 
bedenktijd. 

b. Geef een voorbeeld van een eigen ervaring van 
duurzaam gedrag (modeling) en besteed daarbij ook 
aandacht aan de toelichting: waarom doe je dit? 
Bedenk zelf iets of kies uit een van de onderstaande 
voorbeelden.  

c. Laat nu een aantal leerlingen vertellen over wat zij 
hebben gedaan om het verschil te maken en uitleggen 
waarom.  

 

 
Dag allemaal, 
 
Wij maken ons zorgen over de planeet, want het gaat niet goed. Er drijft plastic soep in de 
oceanen, het klimaat warmt op, dieren sterven uit en straks is er niet genoeg voedsel meer 
voor alle mensen. Wij willen iets doen voor de planeet. Met onze klas doen wij een project over 
duurzaamheid en we willen zoveel mogelijk duurzame ideeën verzamelen. Wil jij ook meedoen? 
Schrijf dan een brief met jouw idee. Wij kiezen welk idee we het beste vinden. Zo kunnen we 
samen helpen om de planeet weer een beetje beter te maken. 
 
Groetjes! 
 

  Dialogische gesprekken 
Doe voor hoe je vragen kunt 
stellen ter verduidelijking en 
verdieping (Waarom deed je 
dat? Wat bedoel je precies?) en 
hoe je de spreker kunt 
aanmoedigen om meer te 
vertellen (Hoe deed je dat dan? 
of Wat gebeurde er toen?). 



 
Voorbeelden van duurzame ideeën 
 

1. In ons gezin aten we vroeger iedere dag vlees. Op vakantie zagen we posters hangen met foto’s van 

slachthuizen. We zijn toen gaan praten erover en hebben afgesproken dat we iedere week minstens 

3x vegetarisch eten. We merken dat dat best lekker is! Wie is er ook weleens vegetarisch gaan eten? 

Hoe komt het dat jullie die keuze hebben gemaakt? 

2. Ik zag een keer een schooltv aflevering zag over duurzame kleding 

(https://schooltv.nl/video/rauwkost-wat-is-duurzame-kleding/#q=kleding). Een tijdje geleden wilde 

ik een nieuwe trui kopen. Ik zag een leuke trui, maar die kostte maar 12,50. Ik heb getwijfeld en ‘m 

niet gekocht omdat ik eraan dacht dat het bijna niet kan dat die trui op een eerlijke manier gemaakt 

is, misschien wel door kinderen. Wie heeft er ook weleens iets niet gekocht omdat het zo goedkoop 

was? 

3. Een keer zat ik in het gras aan het water te picknicken. We aten lekkere broodjes uit een plastic 

zakje. Ineens zag ik het plastic zakje wegwaaien. Ik sprong op en ben er achteraan gerend. Het werd 

een heel raar spel met de wind, maar ik heb het zakje te pakken gekregen en weggegooid. Het woei 

bijna in het water. Als het daarin terecht was gekomen had het voor een dier gevaarlijk kunnen zijn. 

Wie heeft er ook weleens afval ‘gered’ uit de natuur? 

 
 
Stap 3: Tweetalgesprek om ideeën uit te wisselen  
(10 min, tweetallen) 
Opdracht: Bedenk één moment waarop jij iets deed wat het 
verschil maakte en vertel erover aan je maatje. Vertel wat je 
deed/doet en leg uit waarom je dat deed/doet.  
 
a. Zet de opdracht op het digibord.  
b. Laat leerlingen in tweetallen hun ervaringen en meningen 

uitwisselen en elkaar bevragen. 
c. Laat de leerlingen na 5 minuten wisselen van rol. 
d. Moedig leerlingen aan om aantekeningen te maken van 

dingen die ze willen onthouden voor het schrijven van 
hun tekst. 

 
Stap 4: Schrijven van de eerste versie van je tekst  
(15 min, individueel) 
 
Beschrijf een moment waarop jij iets deed wat het verschil maakte. Vertel wat je deed/doet en 
leg uit waarom je dat deed/doet. 
a. Zet de opdracht op het digibord. Bespreek de opdracht met de leerlingen en controleer of 

de opdracht helder is. Zorg dat de opdracht gedurende de hele taakuitvoering zichtbaar is.  
b. Leg uit dat leerlingen hun ervaring op een beeldende manier moeten beschrijven zodat de 

lezer het echt voor zich ziet.  
c. Model (mondeling) hoe je op een beeldende manier beschrijft, bijvoorbeeld door het 

eerder in de les gebruikte voorbeeld. 
 
Stap 5: Afsluiting 
Bespreek met de leerlingen wat ze hebben geleerd van de les. Kunnen ze nu vertellen en 
schrijven over hoe ze het verschil maken als het gaat om duurzaamheid? Kijk samen nog eens 
naar het doel van de les: hebben ze alle leerdoelen bereikt?  

  Dialogische gesprekken 
Stimuleer leerlingen om goed 
te luisteren naar wat de ander 
vertelt en door te vragen. Laat 
ze waarom-vragen stellen en 
aangeven of ze het wel of niet 
eens zijn met de ander.  



 



 
 

LES 2: Hoe goed is jouw duurzaamheidsidee? 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Terugblik op vorige les 
In de vorige les hebben leerlingen geleerd om 
op basis van eigen en gedeelde ervaringen te 
vertellen en schrijven wat zij zelf doen op het 
gebied van duurzaamheid en waarom zij dit 
doen. 

Doel van deze les 
In deze les leren leerlingen hoe zij hun eigen 
tekst zo kunnen verbeteren dat een ander hem 
nog beter begrijpt. Hiervoor gaan ze met elkaar 
in gesprek. Op basis van de reacties van 
klasgenootjes herschrijven ze hun eigen tekst. 

Na deze les kan ik… vertellen en schrijven over hoe ik het verschil maak als 
het gaat om duurzaamheid. 

  Schrijven 
 
• Ik kan mijn tekst zo 

herschrijven dat iemand 
anders hem nog beter 
begrijpt. 

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan mijn mening geven over 

teksten van anderen. 
• Ik kan vragen stellen over mijn 

eigen tekst. 
• Ik vraag door en vul andere 

bijdragen aan. 
• Ik kan samenvatten wat 

anderen zeggen over mijn 
tekst. 

   Lezen 
 
• Ik kan mijn eigen en 

andermans teksten kritisch 
lezen en begrijpen.  

• Ik kan een lezersreactie 
geven op een tekst. 

 
 

 
Voorbereiding 

 
Inhoudelijk 
o Bekijk het filmpje Austins butterfly over de 

kracht van feedback: https://bit.ly/3AQfixE 
o Bedenk hoe je de teksten gaat publiceren en 

presenteren: voorlezen, ophangen, blog, … 
o Bekijk de gespreksregels en gesprekskaart. 

 
Materialen 
o Voorbeeld van een overtuigende tekst, bijv: 

https://bit.ly/3ogx5ug 
o Leerlingteksten uit les 1 om te bespreken in 

de klas. Overleg vooraf met de schrijvers dat 
dat zij eigenaar blijven van de tekst.  

o Kopietjes van leerlingteksten (3x) en 
gesprekskaart. 



Stap 1: Introductie van de tekstbespreking (10 min, hele groep) 
a. Vertel de klas dat een tekst nooit in één keer af is, maar dat deze altijd nog beter kan. Om 

te weten hoe jouw eigen tekst beter kan is het handig om dat samen met je lezers te 
bespreken. Oók echte schrijvers hebben altijd een of meerdere meelezers. 

b. Introduceer de tekstbespreking aan de hand van een voorbeeld van een overtuigende 
tekst. Bespreek de tekst en focus op het communicatieve doel: Begrijp ik hoe de schrijver 
een verschil heeft gemaakt als het gaat om duurzaamheid? Ben ik overtuigd om dit ook te 
doen en waarom? Kijk hierbij naar zowel de inhoud als de vorm van de tekst (formulering 
en opbouw).  

c. Stel op basis van deze tekstbespreking samen criteria op die als uitgangspunt dienen voor 
het bespreken van elkaars teksten. Noteer deze criteria zodat ze duidelijk zichtbaar zijn. 

 
Stap 2: Voordoen van een tekstbespreking (15 min, hele groep) 
a. Laat een (fragment van de) leerlingtekst zien op het bord. 
b. Laat de schrijver zijn eigen tekst(fragment) voorlezen.  
c. Stel inhoudelijke vragen over de tekst aan de klas en model 

hoe je met waarom-vragen nog meer te weten komt over 
hoe de tekst overkomt op de lezers. Laat de leerlingen zien 
hoe ze de gesprekskaart hierbij kunnen gebruiken.  

d. Vat het advies samen en herschrijf in overleg met de 
schrijver de tekst op het bord. Geef zelf suggesties 
(modelen) en laat leerlingen suggesties geven voor 
(her)formuleren van zinnen of zinsdelen. De schrijver blijft 
de baas van de tekst, met uitzondering van spelling en 
structuur. 

e. De schrijver leest de aangepaste tekst voor. Benoem 
(samen) wat nu beter is.  

 
 

Tip!  
Geef bij de tekstbespreking ruimte 
voor denken-delen-uitwisselen.  
Realiseer je dat je niet altijd alles 
van een tekst kunt bespreken. 
Besteed in beginsel aandacht aan 
het communicatieve doel van de 
tekst: is duidelijk wat de schrijver 
heeft gedaan en waarom? Zo niet, 
hoe komt dat? Heb je tips hoe dat 
beter kan? 

    Dialogische gesprekken 

Gebruik bij elke tekstbespreking de gesprekskaart ‘SPARREN over elkaars teksten’. 
S-P-A-R-REN is een acroniem dat staat voor: 
- Schrijven: Leerlingen schrijven een eerste versie van hun tekst en lezen elkaars teksten. 
- Praten: Ze gaan over elkaars teksten praten; de schrijver start dit gesprek met een 
inhoudelijke vraag, zoals “hoe overtuigend vinden jullie mijn tekst?”. 
- Adviseren: De lezers adviseren, waarbij ze inhoudelijk op elkaar reageren (“ben jij het daar 
ook mee eens?”) en doorvragen (“wat bedoel je precies?”). 
- Reviseren: De schrijver vat het gesprek samen en vertelt hoe hij/zij de tekst gaat reviseren.  

 



Stap 3: Tekstbespreking van eigen teksten (20 min, drietallen) 
a. Laat leerlingen in drietallen elkaars teksten lezen en bespreken aan de hand van de 

gesprekskaart. Dit doen zij in drie rondes, waarbij in elke ronde een van de teksten 
centraal staat.  

b. De leerlingen lezen de eerste tekst in stilte en maken aantekeningen. Wat probeert de 
schrijver duidelijk te maken? Wat vind ik goed en wat kan beter? Daarna opent de 
schrijver van de tekst het gesprek door bijvoorbeeld te vragen: “Vinden jullie mijn tekst 
overtuigend? Waarom wel? En wat kan beter?” Vervolgens gaan de leerlingen op een 
dialogische manier met elkaar in gesprek. Ze reageren op elkaar, vullen aan, vragen door, 
luisteren kritisch, vragen om verduidelijking. Tot slot vat de schrijver het gesprek kort 
samen en vertelt wat zij/hij gaat doen om de tekst te verbeteren. Eventueel vullen de 
lezers verder aan.  

c. Daarna volgt ronde twee waarbij ze de tweede tekst lezen en bespreken, en tot slot volgt 
ronde 3. 

 
 
Hoe pak je het aan? 
 

Bedenk van tevoren hoe je de drietallen aan het werk zet: 
- Mogen leerlingen zelf een groepje kiezen of maak je zelf de groepjes? 
- Welke leerlingen werken met de leerkracht? 
- Wat doen leerlingen als ze klaar zijn? 

 
Stap 4: Herschrijven van de tekst (10 min, individueel) 
a. Laat leerlingen met de tips die ze hebben gekregen hun tekst herschrijven.  
b. Formuleer de opdracht zorgvuldig en bondig: Geef de lezer een tip om iets goeds voor de 

planeet te doen. Doe dit aan de hand van een eigen persoonlijke ervaring. Beschrijf dit op 
een beeldende manier (zodat de lezer het voor zich ziet). Vertel wat je deed/doet en leg uit 
waarom je dat deed/doet. Zet hem ook op het digibord en check bij de leerlingen of de 
opdracht helder is.  

 
Stap 5: Afsluiting en reflectie (5 min, hele groep) 
Bespreek met de leerlingen wat ze hebben geleerd van het bespreken van elkaars teksten en 
het herschrijven van hun eigen tekst. Mogelijke vragen die je hierbij kunt stellen: 
- Wat heb je aan je tekst veranderd waardoor hij beter is geworden?  
- Hoe/waarmee heb je een ander geholpen? 
- Welke tip heeft jou goed geholpen? 
 

   
Tip! 
 

Leg de mooiste en beste uitspraken van de leerlingen vast in een document dat tijdens de 
lessenserie steeds verder wordt aangevuld en hang deze op in de klas. 

 
  



 



 
 

LES 3: Drie redenen waarom… 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Doel van deze les 
In deze les leren leerlingen om op basis van hun 
eigen ervaring (les 1 en 2) een standpunt over 
duurzaamheid in te nemen en te onderbouwen 
met feitelijke argumenten om een klasgenootje 
te overtuigen. Ze verzamelen gezamenlijk 
ideeën en argumenten en schrijven een eerste 
versie van een overtuigende tekst. 

Vooruitblik op volgende les 
In de volgende les bespreken de leerlingen 
elkaars teksten, waarbij ze elkaars argumenten 
proberen te weerleggen. Hierdoor ervaren ze de 
kracht van hun argumenten. Op basis van de 
reacties van klasgenootjes herschrijven ze hun 
eigen tekst. 

 

Na deze les kan ik… in mijn tekst een standpunt innemen over 
duurzaamheid en dit onderbouwen met argumenten.  

  Schrijven 
 
• Ik kan inhoudelijke argumenten 

in een argumentatieschema 
zetten. 

• Ik kan argumenten gebruiken om 
mijn standpunt te onderbouwen 
in een betoog. 

• Ik kan mijn betoog indelen in een 
inleiding, kern en slot. 

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan mijn mening geven en 

die onderbouwen met 
inhoudelijke argumenten. 

• Ik kan argumenten van 
iemand anders aanvullen of 
verdiepen. 

 

   Lezen 
 
• Ik kan informatie uit 

een brontekst halen die 
past bij mijn standpunt. 

 
 

 
Voorbereiding 

 
Inhoudelijk 
o Selecteer per leerling een passende brontekst 

of filmpje uit het bronmateriaal.  
o Bekijk de gespreksregels 
o Bedenk criteria voor overtuigende teksten 

 
Materialen 
o Argumentatieschema 
o Voorbeeldtekst ‘Alcoholreclames’ 
o Kies één reactie van: 

https://jeugdjournaal.nl/vragen-en-
stellingen/ 

o Ervaringsteksten van leerlingen uit les 2 



Stap 1: Introductie van het genre met voorbeeldteksten en criteria (15 min, hele groep) 
Herinner de leerlingen aan les 1. In deze les gaan jullie verder met het schrijven van een brief 
aan iemand van een andere school om diegene te overtuigen iets goeds te doen als het gaat 
om duurzaamheid. In deze les leer je HOE je iemand kunt overtuigen van wat jij vindt. 
a. Vergelijk samen met de leerlingen de voorbeeldtekst ‘alcoholreclames’ en één reactie op 

de stellingen van het jeugdjournaal (zie materialen). Bespreek de volgende vragen: 
- Wat vindt de schrijver? Waar staat dat in de tekst? 
- Waarom vindt de schrijver dat? Waar staat dat in de tekst? 
- Welke tekst vind jij overtuigender? Wat maakt die tekst overtuigender? 

b. Bespreek samen de opbouw en criteria die passen bij een betoog. 
c. Noteer de criteria op het bord of op een groot vel. Hang dit vel op. Deze criteria vormen 

houvast bij de schrijfopdracht in deze les en de volgende lessen. Er kunnen dan nog 
criteria bijkomen op de lijst. 
 

 
Hoe bespreek je de genrekenmerken van betogende teksten? 
 

- Gebruik vaktaal, zoals: betoog, argument, standpunt, conclusie, overtuigen.  
- Geef aan waarom argumenten belangrijk zijn in een betoog. Vul ter ondersteuning 

samen het argumentatieschema in. 
- Heb aandacht voor signaalwoorden zoals: ten eerste, ten tweede, daarom, omdat, 

dus, want, bijvoorbeeld, … 
- Laat zien dat de opbouw van een betoog bestaat uit een inleiding, kern en slot. In de 

inleiding staat het standpunt, in de kern staan de argumenten die het standpunt 
onderbouwen, en in het slot staat een conclusie waarin het standpunt nog een keer 
kort wordt herhaald. 

 
 
Stap 2: Standpunt formuleren op basis van ervaringstekst (10 min, hele groep) 
Pak terug op de geschreven ervaringsteksten uit les 1 en 2. In deze opdracht formuleren de 
leerlingen een standpunt dat hoort bij hun eigen tekst.  
a. Vraag een leerling om zijn/haar eigen tekst voor te lezen. 
b. Bespreek samen wat het standpunt is van deze leerling. 

Formuleer dit in een goede zin. Als de schrijver akkoord is 
schrijft hij/zij dit op in een argumentatieschema.  

c. Bespreek eventueel nog een voorbeeld. 
d. De leerlingen noteren allemaal hun eigen standpunt van 

hun ervaringstekst in het argumentatieschema. 
 

 
Hoe formuleer je een standpunt 
 

Ik vind dat… 
Ik denk dat… 
Mijn mening is… 
Mijn standpunt is… 
Ik ben ervan overtuigd dat… 

  Dialogische gesprekken 
Doe voor hoe je vragen kunt 
stellen ter verduidelijking van 
het standpunt (Hoe weten we 
dat dit een mening is en geen 
feit? Wat bedoel je precies?) en 
hoe je de spreker kunt 
aanmoedigen om meer te 
vertellen (Waarom vind je dat?). 



 
Stap 3: Argumenten verzamelen uit brontekst (15 min, tweetallen) 
Leerlingen krijgen een brontekst of filmpje aangereikt waaruit zij 
passende argumenten halen en hun argumentatieschema verder 
invullen. Het ‘tegenargument’ en de ‘weerlegging’ vullen leerlingen 
tijdens deze les nog niet in. Laat de leerlingen werken in tweetallen 
of kleine groepjes. Ze mogen overleggen en samenwerken. 
 
Zet de opdrachten op het bord: 
a. Lees de brontekst of bekijk het filmpje. Welke argumenten 

passen bij jouw standpunt? 
b. Noteer (in kernwoorden) de argumenten bij jouw standpunt in 

het argumentatieschema. 
c. Heb je voldoende argumenten verzameld om je standpunt te 

onderbouwen? Bedenk eventueel zelf nog één of twee extra argumenten.  
 
 
Stap 4: Schrijven van de eerste versie van je tekst (10 min, individueel) 
Laat de leerlingen op basis van het ingevulde argumentatieschema een eerste versie van hun 
betoog schrijven. Gebruik de afgesproken criteria uit het begin van de les. 
 
 
Stap 5: Afsluiting (10 min, hele groep) 
Eén of twee leerlingen lezen hun standpunt en bijbehorende argumenten voor. Kijk samen 
kritisch naar de afgesproken criteria. Geef leerlingen eventueel de tijd om nog kleine 
verbeteringen aan te brengen.  
  

  Dialogische gesprekken 
Stimuleer leerlingen om goed 
te luisteren naar wat de ander 
vertelt en door te vragen. Laat 
ze waarom-vragen stellen en 
elkaars argumenten aanvullen.  
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LES 4: Drie redenen (+1) waarom... 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Terugblik op vorige les 
In de vorige les hebben leerlingen een eerste 

versie van een betogende tekst geschreven. 

Hierin hebben ze een standpunt over 

duurzaamheid ingenomen en onderbouwd met 

feitelijke argumenten. 

Doel van deze les 
In deze les leren leerlingen hoe je 

tegenargumenten in de tekst kunt gebruiken en 

weerleggen om zo de lezer extra te overtuigen. 

Ze bespreken ook mogelijke tegenargumenten 

in hun eigen teksten. Op basis van de reacties 

van klasgenootjes herschrijven ze hun eigen 

tekst. 

 

Na deze les kan ik… in mijn tekst een standpunt innemen over duurzaamheid. 
Ik kan dit onderbouwen met argumenten en een tegenargument weerleggen. 

  Schrijven 

 

• Ik kan op basis van 

lezersreacties mijn 

argumenten zo 

herschrijven dat iemand 

anders nog meer overtuigd 

is. 

    Gesprekken voeren 
 

• Ik kan mijn mening geven over 

de argumenten van anderen. 

• Ik kan vragen stellen over mijn 

eigen argumenten. 

• Ik vraag door en vul andere 

bijdragen aan. 

• Ik kan samenvatten wat 

anderen zeggen over mijn 

tekst. 

   Lezen 
 
• Ik kan mijn eigen en 

andermans teksten kritisch 

lezen aan de hand van 

afgesproken criteria.  
• Ik kan een lezersreactie 

geven op een tekst. 

 
 

Voorbereiding 
 
Inhoudelijk 
o Bekijk de gespreksregels en gesprekskaart 
o Bedenk welk standpunt van de leerlingen je 

gaat uitlichten. 

o Kijk nog eens terug naar je aantekeningen 

over het herschrijven in les 2: waar wil je in 

deze les extra aandacht aan besteden? 

 
Materialen 
o Voorbeeldbrief ‘Niet met de auto naar school’  

o Kopietjes (3x) van leerlingteksten en 

argumentatieschema’s  

o Gesprekskaart voor leerlingen 



Stap 1: Introductie en discussie: een brief met een stelling (15 min, hele groep) 
a. Vertel dat je onderstaande brief hebt ontvangen en lees 

deze voor. Speel het spel mee, doe alsof deze brief echt is 
en meegaat naar de ouders.  

b. Noteer het standpunt van de brief op een flap of het bord: 
Vanaf nu moet het verboden worden om met de auto naar 
school te komen.  

c. Laat op een natuurlijke wijze discussie ontstaan over de 
brief. Focus op de tegenargumenten die leerlingen geven, 
dus redenen (of situaties) om wèl met de auto naar school 
te mogen komen. Noteer deze als een lijstje met als titel 
tegenargumenten. 

  

 
Utrecht, 1 november 2021 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Als ik met mijn dochter van 11 naar school fiets dan word ik altijd heel verdrietig van al de 
auto’s die op de stoep staan geparkeerd. Ook lukt het ons amper om goed over te steken. Wij 
(mijn dochter en ik) willen graag een verbod op auto’s rondom de school. En dit zou volgens ons 
alleen maar kunnen als jullie als school ervoor gaan zorgen dat niemand meer met de auto wordt 
gebracht. 
 
Het is gewoon heel erg gevaarlijk. Ik durf mijn dochter niet alleen naar school te laten fietsen, 
terwijl ze dat echt wel zou moeten kunnen gezien haar leeftijd. Ik moet er niet aan denken dat 
er iets gebeurt. 
 
Het milieu gaat ons ook erg aan het hart, we zijn samen verantwoordelijk dat we de aarde 
goed doorgeven. En een beter milieu begint nou eenmaal bij jezelf. 
 
Het baart me ook zorgen dat de kinderen tegenwoordig steeds dikker worden. Lekker actief op 
de fiets of te voet naar school lijkt me dus geen overbodige luxe! 
 
Nu zullen sommige ouders misschien wel denken ‘dit is helemaal niet handig voor mij, want ik 
woon erg ver van school’. Maar misschien kunnen ze dan met het openbaar vervoer gaan? Zo 
word je én zelfstandiger én help je ook het milieu een handje! En wij zijn blij met een veiligere 
schoolomgeving! 
 
Dus kom allemaal met de fiets of ga te voet naar school. Zo durven we allemaal onze kinderen 
met een gerust hart naar school te laten gaan!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
een bezorgde ouder 
 

    Dialogische gesprekken 

Zet tijdens de discussie met 

leerlingen de gespreksregels in:  

- daag ze uit hun ideeën te delen, 

uit te breiden en te verhelderen, 

- daag ze uit naar elkaar te 

luisteren en voort te bouwen op 

elkaars ideeën 

- stimuleer ze om samen te 

denken en te redeneren 



Stap 2: Tegenargumenten weerleggen: uitleg en voorbeelden (10 min, hele groep) 
Vertel dat de brief niet echt is en dat we nog steeds met de auto naar school mogen komen. 
a. Reflecteer kort op het verloop van het gesprek en bekijk de tegenargumenten die zijn 

gegeven. Daag leerlingen uit te reflecteren op hun communicatieve uitingen. 
b. Leg uit dat mensen in een betoog vaak zelf tegenargumenten geven en die weerleggen 

om de lezer zo nog meer te overtuigen. Kijk in de brief waar en hoe dit wordt gedaan.  
c. Bedenk samen met de leerlingen weerleggingen voor hun eigen tegenargumenten. 

Bijvoorbeeld: het is ook niet veilig om rondom de school te lopen of fietsen.  
Weerlegging: het wordt vanzelf veiliger als er geen auto’s meer rond de school rijden om 
kinderen te brengen en te halen. 

d. Noteer in het argumentatieschema één of twee van de tegenargumenten met 
weerleggingen als voorbeeld. Model hoe je formuleert.  

 
 
Stap 3: Tekstbespreking van eigen teksten (15 min, drietallen) 
Laat leerlingen in drietallen sparren over elkaars teksten uit les 3 aan de hand van de 
gesprekskaart. Dit doen zij in drie rondes, waarbij elke ronde een van de teksten centraal 
staat: 
a. De leerlingen lezen de eerste tekst in stilte en maken 

aantekeningen. Wat probeert de schrijver duidelijk te 
maken? Wat vind ik goed en wat kan beter? Kun je 
ook tegenargumenten bedenken? 

b. Daarna opent de schrijver van de tekst het gesprek 
door bijvoorbeeld te vragen: “Vinden jullie mijn tekst 
overtuigend? Welke tegenargumenten kunnen jullie 
bedenken? 

c. Vervolgens gaan de leerlingen op een dialogische 
manier met elkaar in gesprek. Ze reageren op elkaar, 
vullen aan, vragen door, luisteren kritisch, vragen om 
verduidelijking.  

d. De schrijver vat aan het gesprek kort samen en maakt 
het argumentatieschema compleet met een 
tegenargument en een weerlegging. Eventueel vullen 
de lezers aan.  

e. Daarna volgt ronde twee waarbij ze de tweede tekst 
lezen en bespreken, en tot slot volgt ronde 3. 

 
 

 
Hoe pak je het aan? 
 

Bedenk van tevoren hoe je de drietallen aan het werk zet: 

- Mogen leerlingen zelf een groepje kiezen of maak je zelf de groepjes? 

- Welke leerlingen werken met de leerkracht? 

- Wat doen leerlingen als ze klaar zijn? 

- Weten de leerlingen waar ze in de gesprekken op moeten letten? Wijs ze nog eens op de 

afgesproken criteria uit les 3. 

    Dialogische gesprekken 

Maak bij het SPARREN over elkaars 

teksten gebruik van de gesprekskaart. 

Als de gesprekken niet goed van de 

grond komen, geef de schrijver dan 

wat gerichte gespreksvragen mee: 

- is mijn standpunt duidelijk? 

- ben je het eens met mijn 

argumenten? Waarom wel/niet? 

- welke tegenargumenten kunnen jullie 

bedenken en hoe kan ik die 

weerleggen? 

 



Stap 4: Herschrijven van de tekst (10 min, individueel) 
Laat leerlingen met de tips die ze hebben gekregen en hun aangepaste argumentatieschema 
hun betogende tekst herschrijven. Zet de opdracht op het digibord en check bij de leerlingen 
of het helder is: Schrijf een betoog waarin je jouw standpunt over duurzaamheid geeft en 
onderbouwd met argumenten. Geef in je tekst ook een tegenargument met een weerlegging.  
 
 
Stap 5: Afsluiting en reflectie (10 min, hele groep) 
Laat een leerling zijn of haar herschreven tekst voorlezen. Bespreek de volgende vragen: 

- Vinden jullie de tekst overtuigend? Waarom? 
- Welke tip(s) heb je gekregen om de tekst te verbeteren? 
- Wat heb je aan je tekst veranderd waardoor hij beter is geworden?  
- Hoe/waarmee heb je een ander geholpen?  

 
   
Tip! 
 

Leg de mooiste en beste uitspraken van de leerlingen vast in een document dat tijdens de 

lessenserie steeds verder wordt aangevuld en hang deze op in de klas. 

 
  



 
 

LES 5: Een belangrijke brief 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Doel van deze les 
In deze les gebruiken de leerlingen hun 
persoonlijke ervaringen (les 1 en 2) en 
inhoudelijke (tegen)argumenten (les 3 en 4) om 
een overtuigende brief te schrijven naar iemand 
van een andere school. Het doel is om diegene 
over te halen een duurzaam idee uit te voeren. Ze 
leren waar een brief aan moet voldoen en 
schrijven een eerste versie. 

Vooruitblik op volgende les 
In de volgende les bespreken de leerlingen 
hoe overtuigend ze elkaars brieven vinden. Op 
basis van de reacties en feedback van 
klasgenootjes herschrijven ze hun eigen brief. 
Aan het eind wordt de brief ook echt 
verstuurd.  

 

Na deze les kan ik… in een brief iemand ervan overtuigen om mijn 
duurzame idee uit te voeren.  

  Schrijven 
 
• Ik kan inhoudelijke argumenten 

gebruiken om iemand anders te 
overtuigen van mijn idee. 

• Ik kan een brief schrijven met 
een duidelijk opbouw (inleiding, 
kern, slot) en een passende 
aanhef en afsluiting.  

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan mijn idee aan anderen 

uitleggen en onderbouwen. 
• Ik kan de ideeën en 

argumenten van iemand 
anders aanvullen of 
verdiepen. 

 

   Lezen 
 
• Ik kan de kenmerken van 

een brief herkennen en 
benoemen. 

• Ik kan informatie uit mijn 
eigen teksten halen. 

 
 

 
Voorbereiding 

 
Inhoudelijk 
o Bekijk de gespreksregels 
o Stel criteria op waar een brief aan moet 

voldoen, zie https://bit.ly/3b0OD65 of dit 
filmpje https://bit.ly/2YUYIi6 
 
 

 
Materialen 
o Teksten en argumentatieschema uit les 2 en 4 
o Kopieën van de voorbeeldbrief ‘Niet met de 

auto naar school’ voor elk tweetal. 



 
 
 
 
 
Utrecht, 1 november 2021 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Als ik met mijn dochter van 11 naar school fiets dan word ik altijd heel verdrietig van al de 
auto’s die op de stoep staan geparkeerd. Ook lukt het ons amper om goed over te steken. 
Wij (mijn dochter en ik) willen graag een verbod op auto’s rondom de school. En dit zou 
volgens ons alleen maar kunnen als jullie als school ervoor gaan zorgen dat niemand meer 
met de auto wordt gebracht. 
 
Het is gewoon heel erg gevaarlijk. Ik durf mijn dochter niet alleen naar school te laten fietsen, 
terwijl ze dat echt wel zou moeten kunnen gezien haar leeftijd. Ik moet er niet aan denken 
dat er iets gebeurt. 
 
Het milieu gaat ons ook erg aan het hart, we zijn samen verantwoordelijk dat we de aarde 
goed doorgeven. En een beter milieu begint nou eenmaal bij jezelf. 
 
Het baart me ook zorgen dat de kinderen tegenwoordig steeds dikker worden. Lekker actief 
op de fiets of te voet naar school lijkt me dus geen overbodige luxe! 
 
Nu zullen sommige ouders misschien wel denken: ‘dit is helemaal niet handig voor mij, want 
ik woon erg ver van school’. Maar misschien kunnen ze dan met het openbaar vervoer gaan. 
Zo word je én zelfstandiger én help je ook het milieu een handje! En wij zijn blij met een 
veiligere schoolomgeving! 
 
Dus kom allemaal met de fiets of ga te voet naar school. Zo durven we allemaal onze 
kinderen met een gerust hart naar school te laten gaan!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
een bezorgde ouder 
 

 



Stap 1: Introductie van het genre met voorbeeldtekst (15 min, hele groep en tweetallen) 
Herinner de leerlingen aan les 1 waarbij ze een oproepje hebben gekregen van iemand van 
een andere school om een duurzaam idee te bedenken en op te sturen. Herinner ze ook aan 
de vorige les waarin ze hebben geleerd om argumenten te gebruiken ter onderbouwing van 
hun standpunt en hoe ze tegenargumenten in hun tekst kunnen weerleggen. Vandaag 
gebruiken ze deze argumenten en tegenargumenten om een brief te schrijven waarin ze een 
ontvanger overtuigen om hun duurzame idee uit te voeren.  
a. Deel de voorbeeldbrief uit en laat leerlingen in tweetallen de volgende vragen 

beantwoorden: 
- Hoe zie je dat dit een brief is?  
- Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een brief?  
- Wat is precies het standpunt en wat zijn de argumenten 

en tegenargumenten? 
- Wat doet de schrijver in de inleiding en waarom? 
- Wat doet de schrijver in de kern en waarom? 
- Wat doet de schrijver in het slot en waarom? 

b. Bespreek samen de opbouw en kenmerken van een 
overtuigende brief en noteer de belangrijkste briefkenmerken 
op het bord of op een groot vel en hang dit goed zichtbaar op. 

c. Vergelijk de briefkenmerken met de criteria voor betogende 
teksten uit les 3. Maak duidelijk dat waar het in het betoog 
vooral ging over het onderbouwen van een eigen mening, dat 
het in een brief vooral gaat om een ander te overtuigen. In 
een brief spreek je de lezer daarom direct aan. Je boodschap 
kan hierdoor nóg krachtiger overkomen.  

 
 
 

 
De belangrijkste kenmerken van een brief 
 

- Plaats en adres staat bovenaan zodat het voor de lezer duidelijk is waar en wanneer 
de brief is geschreven. Als je een brief terug wilt krijgen, schrijf dan ook je 
adresgegevens bovenaan de brief. 

- Een formele brief bevat een aanhef zoals Geachte heer/mevrouw en op een informele 
brief schrijf je Beste heer/mevrouw. Noteer de naam van de ontvanger als je weet aan 
wie je de brief gaat sturen. 

- Onderaan staat een afsluiting met een vriendelijke groet en de eigen naam, zodat de 
lezer weet van wie de brief komt. 

- De opbouw van een brief bestaat uit een inleiding, kern en slot, net als bij een 
betogende tekst (zie les 3).  

- In de inleiding maak je duidelijk wie jij bent en waarom je de brief schrijft. Je kunt dit 
introduceren met een actueel voorbeeld of persoonlijke ervaring. 

- In de kern werk je de boodschap verder uit met voorbeelden, feiten en inhoudelijke 
argumenten. 

- In het slot herhaal je de belangrijkste argumenten en geef je een conclusie waarin je 
de boodschap nog een keer kort herhaald. 

  Dialogische gesprekken 
Bespreek de vragen volgens 
denken – delen – uitwisselen:  
1. Laat de leerlingen eerst zelf in 
een of twee minuten over het 
antwoord nadenken.  
2. Laat ze in tweetallen 
overleggen over hun antwoord.  
3. Wissel de antwoorden 
klassikaal uit. Stel vragen ter 
verduidelijking en moedig ze aan 
om meer te vertellen (Waarom 
denk je dat?). 



Stap 2: Brainstorm voor je eigen brief (15 min, hele groep en individueel) 
Pak de ervaringsteksten van les 2 en de betogende teksten en argumentatieschema’s uit les 4 
erbij en introduceer de volgende schrijfopdracht:  
 

Je gaat op basis van je twee eerdere teksten een brief schrijven naar iemand 
van een andere school. Vertel in je brief hoe jij het verschil maakt als het gaat 
om duurzaamheid en waarom je dat belangrijk vindt. Probeer dan de lezer te 
overtuigen met goede argumenten om dat ook te gaan doen.  
 

Laat de leerlingen de informatie uit de eerdere teksten nu zo ordenen dat het een echte 
brief gaat worden. Welke informatie zet je in de inleiding, kern en slot? Schrijf deze 
informatie kort op. 
 

 
Model het schrijfproces 
 

Model als leerkracht hoe je het schrijven van een brief aanpakt en verwoord de 
denkstappen hardop. Wat moet er allemaal in je tekst komen en waarom is het handig 
om dit eerst even voor jezelf te bedenken en te ordenen? Schenk aandacht aan het feit 
dat je aan iemand schrijft die je niet kent: in de inleiding moet je jezelf even voorstellen 
en vertellen waarom jij de brief schrijft. Laat zien hoe je de eigen persoonlijke ervaring 
uit les 1 en 2 goed kunt gebruiken om je idee in te leiden aan het begin van de brief.  
Activeer tijdens het modelen ook de voorkennis over argumenten en het weerleggen 
van tegenargumenten uit de vorige les. 
 

 
 
 
Stap 3: Uitwisselen van tips  
(5 min, kleine groepjes) 
Laat leerlingen kort hun tips in groepjes 
uitwisselen om zo hun eigen duurzame idee nog 
verder aan te vullen en te onderbouwen.  
 
 
 
 
 
Stap 4: Schrijven van de eerste versie van je tekst (20 min, individueel) 
Laat de leerlingen een eerste versie van hun overtuigende brief schrijven. Herhaal de 
opdracht bij stap 2 nog eens zorgvuldig en zet hem ook op het digibord. Check bij de 
leerlingen of de opdracht helder is. Wijs ze ook op de afgesproken criteria en briefkenmerken 
uit het begin van de les. 
 
 
Stap 5: Afsluiting (5 min, hele groep) 
Eén of twee leerlingen lezen hun brief voor. Vraag aan de leerling waar diegene zelf het meest 
trots op is. Welk stukje van de brief vindt hij/zij het best gelukt? 
  

  Dialogische gesprekken 
Stimuleer leerlingen om goed te luisteren naar 
wat de ander vertelt en kritisch door te vragen. 
Laat ze waarom-vragen stellen en elkaars 
argumenten aanvullen.  



 
 

LES 6: Een echte brief sturen 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Terugblik op vorige les 
In de vorige les hebben leerlingen een eerste 
versie van een overtuigende brief geschreven. 
Hierin hebben ze hun eigen duurzame idee 
onderbouwd met inhoudelijke argumenten en 
tegenargumenten weerlegd. 

Doel van deze les 
In deze les bespreken de leerlingen hoe 
overtuigend ze elkaars brieven vinden. Op basis 
van de reacties en feedback van klasgenootjes 
herschrijven ze hun eigen brief. Aan het eind 
van deze les wordt de brief ook echt verstuurd. 
 

Na deze les kan ik… in een brief iemand ervan overtuigen om mijn 
duurzame idee uit te voeren. 

  Schrijven 
 
• Ik kan op basis van 

lezersreacties mijn brief zo 
herschrijven dat iemand 
anders nog meer overtuigd 
is. 

• Ik kan naam en adres van 
mezelf en de ontvanger op 
de juiste plek op de 
envelop schrijven. 

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan vragen stellen over mijn 

eigen brief en vragen van 
anderen beantwoorden. 

• Ik kan uitleggen waarom ik de 
brief van iemand anders wel of 
niet overtuigend vind.  

• Ik vraag door en vul andere 
bijdragen aan. 

• Ik kan samenvatten wat 
anderen zeggen over mijn 
tekst. 

   Lezen 
 
• Ik kan mijn eigen en 

andermans teksten kritisch 
lezen aan de hand van 
afgesproken criteria.  

• Ik kan een lezersreactie 
geven op een tekst. 

 
 

Voorbereiding 
 
Inhoudelijk 
o Bekijk de gespreksregels en gesprekskaart. 
o Kies een goede brief uit de vorige les om 

klassikaal te bespreken. 
o Kijk nog eens terug naar je aantekeningen 

over het herschrijven in les 4: waar wil je in 
deze les extra aandacht aan besteden? 

 
Materialen 
o Kopietjes (3x) van leerlingteksten uit les 5. 
o Gesprekskaart voor leerlingen. 
o Enveloppen en postzegels. 



Stap 1: Bespreken van een brief aan de minister-president (10 min, hele groep) 
Lees met de klas onderstaande brief van een meisje van 14 
aan de minister-president. Zij maakt zich zorgen om haar 
toekomst en besloot een brief aan de minister-president Mark 
Rutte te schrijven. Deze brief is gepubliceerd in de NRC. 
Bespreek samen de volgende vragen: 
a. Wat wil Rosalinde met haar brief bereiken? 
b. Wat is de toon van de brief? Is ze heel aardig en beleefd of 

juist eerder bozig en streng in haar brief? 
c. Als jij de minister-president was, zou je deze brief gaan 

lezen? Waarom wel/niet? 
d. Zou jij onmiddellijk in actie komen? Waarom wel/niet? 
e. Hoe kun je de brief nog overtuigender maken? 
 
 
 
 

 

 
Heiloo, 13 augustus 2021 
 
Beste minister-president  
 
Nooit had ik gedacht zo’n soort brief te schrijven, ook al ben ik pas 14 jaar. Al 
tientallen jaren horen we van wetenschappers dat het klimaat op aarde verslechtert. 
Mensen die er in gespecialiseerd zijn. Het is niet zomaar iets, het IPCC-rapport. Voor 
de duidelijkheid, hierin staat dat enkel als er ingrijpende maatregelen worden getroffen, 
de aarde ‘slechts’ 1,5 graden Celsius opwarmt. De gevolgen: meer en vaker zware 
regen, vaker droogte en minder ijs op de Noordpool en nog zoveel meer. Dit is mijn 
toekomst en van zoveel andere jongeren.  
 
Jammer genoeg hebben wij geen inspraak in de Tweede Kamer, maar u wel. De 
wetenschappers, die al sinds jaren voor ongelofelijk grote klimaatproblemen 
waarschuwen, kunnen geen wetten aannemen. De enigen die iets aan onze toekomst 
kunnen doen, zijn de regeringen van landen. Vooral die van de rijke, invloedrijke landen.  
U en uw collega’s in de Tweede Kamer zijn degenen die iets aan dit drastische probleem 
kunnen doen. Daarom vraag ik u hier iets aan te doen.  
 
Het is niet alleen mijn toekomst, maar ook die van honderden miljoenen mensen over de 
hele wereld. Hun toekomst wordt aangetast omdat u in plaats van de wereld wilt 
redden, de economie wilt redden. Dit gevoel krijgen wij als jongeren. Ik hoop heel erg dat 
ik van u wat kan verwachten. 
 
Rosalinde Leijdekker 
Heiloo 
 

    Wat is het effect op de lezer? 
De manier waarop een brief is 
geschreven kan een positief of negatief 
effect hebben op de lezer. Zo is 
Rosalinde in haar brief vrij dwingend en 
streng, hiermee wil ze extra druk 
uitoefenen op de minister-president. 
Ook spreekt ze hem direct aan met ‘u’ 
en een vraag stelt. Ze zet daarnaast 
sommige dingen extra aan (‘drastisch 
probleem’, ‘de hele wereld’). Inhoudelijk 
had de brief nóg overtuigender gekund 
als ze haar idee concreet had gemaakt. 
Welke wet moet er volgens haar 
komen? 



Stap 2: Voorbeeld van een tekstbespreking (10 min, hele 
groep) 
Bespreek gezamenlijk een al redelijk goede brief uit de vorige 
les zodat de leerlingen inspiratie krijgen voor het schrijven 
van de tweede versie van hun brief. Herhaal hierbij de 
belangrijkste briefkenmerken zoals behandeld in de vorige 
les. Denk aan de volgende vragen: 
a. Hoe zie je dat dit een brief is? 
b. Is het duidelijk wie de brief schrijft en met welke reden? 

Waar staat dat in de tekst?  
c. Welke informatie staat er in de kern?  
d. Welke informatie staat er in de afsluiting? 
e. Stel dat jij de lezer was, zou je dit duurzaamheidsidee 

dan opvolgen? Waarom wel/niet?  
f. Hoe kun je de lezer nog meer overtuigen? 
 
 
Stap 3: Tekstbespreking van eigen brieven (20 min, drietallen) 
Laat leerlingen in drietallen sparren over elkaars brieven uit de vorige les aan de hand van de 
gesprekskaart. Dit doen zij in drie rondes, waarbij elke ronde een van de teksten centraal 
staat: 
a. De leerlingen lezen de eerste tekst in stilte en maken 

aantekeningen. Wat probeert de schrijver duidelijk te 
maken? Wat vind ik goed en wat kan beter? Kun je 
ook tegenargumenten bedenken? 

b. Daarna opent de schrijver van de tekst het gesprek 
door bijvoorbeeld te vragen: “Stel je voor, jij krijgt 
deze brief. Heb ik jou hiermee overtuigd om dit ook 
te gaan doen?” 

c. Vervolgens gaan de leerlingen op een dialogische 
manier met elkaar in gesprek. Ze reageren op elkaar, 
vullen aan, vragen door, luisteren kritisch, vragen om 
verduidelijking.  

d. De schrijver vat aan het gesprek kort samen en maakt 
het argumentatieschema compleet met een 
tegenargument en een weerlegging. Eventueel vullen 
de lezers aan.  

e. Daarna volgt ronde twee waarbij ze de tweede tekst 
lezen en bespreken, en tot slot volgt ronde 3. 

 
Hoe pak je het aan? 

Bedenk van tevoren hoe je de drietallen aan het werk zet: 
- Mogen leerlingen zelf een groepje kiezen of maak je zelf de groepjes? 
- Welke leerlingen werken met de leerkracht? 
- Wat doen leerlingen als ze klaar zijn? 
- Wijs de leerlingen nog eens op de criteria voor betogen (les 3) en overtuigende brieven (les 5).  

    Dialogische gesprekken 

Maak bij het SPARREN over elkaars 
teksten gebruik van de gesprekskaart. 
Als de gesprekken niet goed van de 
grond komen, geef de schrijver dan 
wat gerichte gespreksvragen mee: 
- is mijn idee duidelijk genoeg?  
- ben je het eens met mijn 
argumenten? Waarom wel/niet? 
- welke tegenargumenten kunnen jullie 
bedenken en hoe kan ik die 
weerleggen in mijn brief? 
- hoe kan ik in mijn brief de lezer nog 
meer aanspreken en overtuigen? 

    Dialogische gesprekken 
Zet tijdens de discussie met 
leerlingen de gespreksregels in:  

- daag ze uit hun ideeën te delen, 
uit te breiden en te verhelderen, 

- daag ze uit naar elkaar te 
luisteren en voort te bouwen op 
elkaars ideeën 

- stimuleer ze om samen te 
denken en te redeneren 



 
Stap 4: Herschrijven van de brief (15 min, individueel) 
Laat leerlingen met de tips die ze hebben gekregen hun brief herschrijven. Zet de opdracht op 
het digibord en check bij de leerlingen of het helder is:  
Schrijf een brief naar iemand van een andere school. Vertel in je brief hoe jij het verschil maakt 
als het gaat om duurzaamheid en waarom je dat belangrijk vindt. Probeer dan de lezer te 
overtuigen met goede argumenten om dat ook te gaan doen. 
 
 
Stap 5: Afsluiting: reflectie en brieven opsturen (10 min, hele groep) 
Laat een leerling zijn of haar herschreven tekst voorlezen. Bespreek de volgende vragen: 

- Vinden jullie de tekst overtuigend? Waarom? 
- Welke tip(s) heb je gekregen om de tekst te verbeteren? 
- Wat heb je aan je tekst veranderd waardoor hij beter is geworden?  
- Hoe/waarmee heb je een ander geholpen?  

 
Schrijf tot slot samen de envelop en stuur de brieven op. Leerlingen hebben vaak nog weinig 
ervaring met het schrijven van enveloppen. Besteed daarom voldoende aandacht aan waar de 
naam en adres van de ontvanger moet komen te staan en waarom het handig is om je eigen 
naam en adres op de achterkant van de envelop te schrijven.  
 
 
 

   
Tip! 
 

Leg de mooiste en beste uitspraken van de leerlingen vast in een document dat tijdens de 
lessenserie steeds verder wordt aangevuld en hang deze op in de klas. 

 
  



 
 

LES 7: Vind ik dat ook? 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Doel van deze les 
In deze les ontvangen leerlingen zelf een brief 
over duurzaamheid van een leerling van een 
andere school. Ze lezen de brief en bedenken wat 
ze van het duurzame idee van de ander vinden en 
waarom. Op basis van deze reactie schrijven ze 
een eerste versie van een brief terug. 

Vooruitblik op volgende les 
In de volgende les bespreken de leerlingen 
hoe goed ze elkaars reactie op de brieven 
vinden. Op basis van de feedback van 
klasgenootjes herschrijven ze hun eigen brief. 
Aan het eind wordt de brief ook echt 
verstuurd.  

 

Na deze les kan ik… gepast schriftelijk reageren op iemands duurzame idee, 
zowel wat betreft inhoud als toon.  

  Schrijven 
 
• Ik kan een schriftelijke reactie 

geven op het idee van iemand 
anders en deze onderbouwen 
met argumenten. 

• Ik kan in een reactie letten op 
mijn toon, woordkeuze en 
opbouw. 

    Gesprekken voeren 
 
• Ik kan met instemming of 

afkeuring reageren op 
iemands idee. 

• Ik kan de ideeën en 
argumenten van iemand 
anders aanvullen, verdiepen 
of juist tegenspreken. 

 

   Lezen 
 
• Ik kan me verplaatsen in 

een schrijver en zo de 
bedoeling van de tekst 
beter begrijpen. 

 
 

 
Voorbereiding 

 
Inhoudelijk 
o Bekijk de gespreksregels. 
o Bekijk voorbeelden van reacties, zoals 

ingezonden lezersbrieven in de krant, en 
bedenk enkele criteria waar een schriftelijke 
reactie aan moet voldoen. 

 

 
Materialen 
o Brieven van een andere school. 
 



Stap 1: Brieven van leeftijdsgenootjes lezen (20 min, tweetallen) 
Introduceer de les door aan te geven dat de leerlingen vandaag 
de brieven gaan lezen die ze hebben ontvangen van een andere 
school. Geef ook aan dat ze in deze les een reactie gaan 
terugschrijven.  
a. Vorm tweetallen en deel de brieven uit. Leerlingen lezen 

eerst hun eigen tekst en na 5 minuten wisselen ze van tekst 
met hun maatje.  

b. Ga in gesprek met je maatje over deze twee brieven. Wat 
vinden jullie van de brieven? Welk gevoel roept de brief bij 
je op? Welk idee vinden jullie het meest overtuigend en 
waarom? Zijn er ideeën, ervaringen of argumenten 
beschreven die je herkent en waar je zelf ook iets over kunt 
zeggen? Noteer steekwoorden bij beide teksten. 

c. Laat een aantal leerlingen vertellen over de steekwoorden die ze hebben opgeschreven. 
Wat heeft de brief bij ze opgeroepen? Is er iemand die heel enthousiast is over een idee 
van de ander? Is er ook iemand die het juist helemaal niet eens is met de briefschrijver? 

 
Stap 2: Introductie van het genre met voorbeeldteksten (15 min, hele groep) 
Herhaal dat ze een brief terug gaan sturen waarin ze op het duurzame idee van een 
leeftijdsgenootje mogen reageren. Maar waar moet je aan denken als je een reactie 
terugstuurt? Bespreek klassikaal onderstaande voorbeeldbrieven en lezersreacties uit VPRO 
Achterwerk. Stel op basis hiervan samen met de leerlingen criteria op voor een goede 
schriftelijke reactie. 
a. Lees samen onderstaande reacties op brieven. Snap je waar de oorspronkelijke brieven 

over gaan zonder dat je de brieven zelf hebt gelezen? Hoe hadden de schrijvers dit in hun 
reactie duidelijker kunnen maken?  

 
 
  

  Dialogische 
gesprekken 
Stimuleer leerlingen om 
goed te luisteren naar wat 
de ander vertelt en kritisch 
door te vragen. Laat ze 
waarom-vragen stellen en 
elkaars argumenten 
aanvullen.  



b. Bekijk de onderstaande reacties van lezers (links) op een brief van Sara over haar hondje 
Chap, en de reactie van Sara (rechts) die vervolgens weer op de lezers reageert. Is het 
duidelijk wat er met het hondje Chap is gebeurd? Wat valt jullie op aan de toon van de 
lezersreacties? Wat is volgens jullie de reden dat Sara een reactie heeft teruggeschreven?  

     
c. Bekijk de brief van Bas hieronder over het eten van vlees en een reactie hierop van 

Sophie. Is Sophie het eens met Bas? Is dit een goede reactie? Waarom wel/niet? 
 
 
  

  

Reacties op de brief van Sara. Reactie terug van Sara op de briefschrijvers. 



d. Wat kun je van deze voorbeelden leren als je zelf een reactie gaat schrijven? Bespreek 
waarom het belangrijk is om in een reactie altijd duidelijk aan te geven waar je op 
reageert, goed te onderbouwen wat jij daarvan vindt en niet te fel te reageren. Noteer de 
criteria voor een schriftelijke reactie op het bord of op een groot vel. Hang dit goed 
zichtbaar op. 

 
 
Criteria voor een goede schriftelijke reactie 
 

- Aanleiding: Noem in de eerste regels waarop jij in je brief wilt reageren. Herhaal 
hierbij kort het idee of standpunt van de schrijver. Verplaats je in de schrijver: wat 
denk je dat hij/zij met de brief duidelijk wilde maken? 

- Geef je mening: Ben je heel erg enthousiast over het idee van de schrijver, heb je nog 
belangrijke aanvullingen of ben je het er juist niet mee eens? Maak in de inleiding van 
de brief al meteen duidelijk wat jouw mening is. 

- Onderbouw met argumenten: Maak in de kern duidelijk waarom je dat vindt. Geef 
argumenten voor je eigen mening en geef tegenargumenten voor het standpunt van 
de schrijver.  

- Conclusie: In het slot herhaal je de belangrijkste argumenten en herhaal je de 
belangrijkste boodschap nog een keer kort. 

- Start je brief met een aanhef en sluit af met een vriendelijke groet en de eigen naam. 
- Let op de toon in je brief, ben niet te fel en val de schrijver niet persoonlijk aan. 

 
 
Stap 3: Schrijven van de eerste versie van je tekst (20 min, individueel) 
Laat de leerlingen een eerste versie van brief terugschrijven, waarin ze reageren op de 
briefschrijver aan de hand van de afgesproken criteria. Formuleer de schrijfopdracht 
zorgvuldig en bondig, zet hem ook op het digibord. Check bij de leerlingen of de opdracht 
helder is.  
 

Je hebt een brief ontvangen van een leeftijdsgenootje van een andere school, 
waarin hij/zij beschrijft hoe je een verschil kunt maken als het gaat om 
duurzaamheid en waarom dat belangrijk is. Schrijf een reactie op deze brief 
waarin je aangeeft wat je van dit idee vindt en waarom. Wat wil je deze 
briefschrijver laten weten? 
 

 
Stap 4: Afsluiting (5 min, hele groep) 
Eén of twee leerlingen lezen hun brief voor. Vraag aan de leerling waar diegene zelf het meest 
trots op is. Welk stukje van de brief vindt hij/zij het best gelukt? 
  



 
 

LES 8: Een reactie terugsturen 
 

 
 
 
 

Leerlijn dialogisch schrijven 

Terugblik op vorige les 
In de vorige les hebben leerlingen een eerste 

reactie geschreven op de brief van een 

leeftijdsgenootje van een andere school. In deze 

reactie hebben ze beschreven wat ze van 

duurzame idee van de ander vinden en waarom.  

Doel van deze les 
In deze les bespreken de leerlingen de reacties 

die ze in les 7 hebben geschreven. Op basis van 

de feedback van klasgenootjes herschrijven ze 

hun eigen tekst. Aan het eind van deze les 

sturen ze de reacties terug naar de afzender. 

 

Na deze les kan ik… gepast schriftelijk reageren op iemands duurzame idee, 
zowel wat betreft inhoud als toon. 

  Schrijven 

 

• Ik kan op basis van 

lezersreacties mijn brief zo 

herschrijven dat mijn 

reactie terug nog 

overtuigender is. 

• Ik kan naam en adres van 

mezelf en de ontvanger op 

de juiste plek op de 

envelop schrijven. 

    Gesprekken voeren 
 

• Ik kan vragen stellen over mijn 

eigen reactie en vragen van 

anderen beantwoorden. 

• Ik kan uitleggen of ik iemands 

reactie overtuigend vind.  

• Ik vraag door en vul andere 

bijdragen aan. 

• Ik kan samenvatten wat anderen 

zeggen over mijn tekst. 

   Lezen 
 
• Ik kan mijn eigen en 

andermans teksten 

kritisch lezen aan de hand 

van afgesproken criteria.  
• Ik kan een lezersreactie 

geven op een tekst. 

 
 

Voorbereiding 
 
Inhoudelijk 
o Bekijk de gespreksregels en gesprekskaart. 
o Kies een brief met een goede reactie uit de 

vorige les om klassikaal te bespreken. Haal de 

namen weg uit de brief. Kies ook een tweede 

reactie die niet bij de brief hoort. 

o Kijk nog eens terug naar je aantekeningen 

over het herschrijven in les 6: waar wil je in 

deze les extra aandacht aan besteden? 

 
Materialen 
o Maak setjes van drie brieven en bijpassende 

reacties uit les 7. Let op: Anonimiseer de 

brieven door de namen van ontvanger en 

afzender af te plakken of door te strepen.  

o Gesprekskaart voor leerlingen. 

o Enveloppen en postzegels. 



Stap 1: Klassikale tekstbespreking van een brief en reactie terug (10 min, hele groep) 
Vertel de leerlingen dat ze in deze les de eerste versies van 
elkaars reacties gaan lezen en hierover met elkaar gaan 
sparren om zo een nog betere reactie terug te schrijven. 
Model met één brief en twee reacties (waaronder een 
bijpassende) hoe leerlingen straks zelf met elkaar in gesprek 
gaan over de reacties.  
a. Laat de brief en de twee reacties zien: welke reactie 

hoort bij de brief? Waaraan kun je dat zien?  
b. Activeer de voorkennis over het schrijven van een goede 

reactie. Herhaal de afgesproken criteria uit de vorige les. 
c. Gebruik de criteria om samen naar de reactie te kijken. Is 

het duidelijk wat de schrijver vindt van het duurzame idee 
van de afzender en waarom hij/zij dat vindt? Is de 
opbouw en toon van de reactie passend bij de inhoud? 

d. Check bij de schrijver of dat inderdaad is wat hij/zij 
bedoelt. Pas samen met de schrijver dingen in de tekst 
aan om de reactie nog duidelijker en overtuigender te 
maken. 

 
 
Stap 2: Tekstbespreking van eigen brieven (20 min, drietallen) 
Verdeel de setjes van drie geanonimiseerde brieven (plak of streep de namen van afzender en 
ontvanger weg!) en de reacties daarop in de bijbehorende peergroepjes. De leerlingen 
moeten raden welke brieven bij welke reacties horen. Ze mogen natuurlijk niets verklappen 
over hun eigen tekst!  
 
Laat de leerlingen vervolgens sparren over elkaars 
teksten aan de hand van de gesprekskaart. Dit doen zij in 
drie rondes, waarbij elke ronde een van de teksten 
centraal staat:  
a. De schrijver van de eerste tekst opent het gesprek 

door bijvoorbeeld te vragen: “Stel je voor, jij krijgt 
deze brief. Heb ik jou hiermee overtuigd om dit ook 
te gaan doen?” 

b. Vervolgens gaan de leerlingen op een dialogische 
manier met elkaar in gesprek. Ze reageren op elkaar, 
vullen aan, vragen door, luisteren kritisch, vragen om 
verduidelijking.  

c. De schrijver vat aan het gesprek kort samen. 
Eventueel vullen de lezers aan.  

d. Daarna volgt ronde twee waarbij ze de tweede tekst 
lezen en bespreken, en tot slot volgt ronde 3. 

    Dialogische gesprekken 

Maak bij het SPARREN over elkaars 

teksten gebruik van de gesprekskaart. 

Als de gesprekken niet goed van de 

grond komen, geef de schrijver dan 

wat gerichte gespreksvragen mee: 

- is het duidelijk wat ik vind van het 

idee van de afzender?  

- ben je het eens met mijn 

argumenten? Waarom wel/niet? 

- welke tegenargumenten kunnen jullie 

bedenken? 

- hoe kan ik in mijn reactie de 

briefschrijver nog meer aanspreken en 

overtuigen? 

    Dialogische gesprekken 

Zet tijdens de discussie met 

leerlingen de gespreksregels in:  

- daag ze uit hun ideeën te delen, 

uit te breiden en te verhelderen, 

- daag ze uit naar elkaar te 

luisteren en voort te bouwen op 

elkaars ideeën 

- stimuleer ze om samen te 

denken en te redeneren 



 
 
Stap 3: Herschrijven van eigen reactie (20 min, individueel) 
Laat leerlingen met de tips die ze hebben gekregen hun brief herschrijven. Zet de opdracht op 
het digibord en check bij de leerlingen of het helder is:  
 

Je hebt een brief ontvangen van een leeftijdsgenootje van een andere school, 
waarin hij/zij beschrijft hoe je een verschil kunt maken als het gaat om 
duurzaamheid en waarom dat belangrijk is. Schrijf een reactie op deze brief 
waarin je aangeeft wat je van dit idee vindt en waarom. Wat wil je deze 
briefschrijver laten weten? 

 
 
Stap 4: Afsluiting: reflectie en reacties terugsturen (10 min, hele groep) 
Laat een leerling zijn of haar herschreven tekst voorlezen. Bespreek de volgende vragen: 

- Vinden jullie de tekst overtuigend? Waarom? 
- Welke tip(s) heb je gekregen om de tekst te verbeteren? 
- Wat heb je aan je tekst veranderd waardoor hij beter is geworden?  
- Hoe/waarmee heb je een ander geholpen?  

 
Schrijf tot slot samen de envelop en stuur de brieven op. Activeer de voorkennis over het 
schrijven van een envelop uit les 6. Waar op de envelop moet de naam en adres van de 
ontvanger en die van jezelf komen te staan? 
 
 
 

   
Tip! 
 

Leg de mooiste en beste uitspraken van de leerlingen vast in een document dat tijdens de 

lessenserie steeds verder wordt aangevuld en hang deze op in de klas. 

 
  

 
Hoe pak je het aan? 

Bedenk van tevoren hoe je de drietallen aan het werk zet: 
- Mogen leerlingen zelf een groepje kiezen of maak je zelf de groepjes? 
- Welke leerlingen werken met de leerkracht? 
- Wat doen leerlingen als ze klaar zijn? 
- Wijs de leerlingen nog eens op de criteria voor het schrijven van een reactie.  


