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hij moet op onze school komen omdat wij veel 
plek heben
voor de skatebaan en we willen het wel want 
hij moet bij ons

Pluspunten
• Effectiviteit en structuur: bevat een stand-

punt dat wordt opgevolgd door argu-
menten (hoewel minimaal).

Minpunten
• Effectiviteit: het is niet direct duidelijk dat 

er een verzoek wordt gedaan voor een 
skatebaan (‘hij’ moet bij ons komen)

• Structuur: het is niet duidelijk dat het een 
brief is. Aanhef en afsluiting ontbreken.

• Inhoud: de argumenten zijn onvoldoende 
uitgewerkt, dwingende toon, begint uit het 
niets en eindigt abrupt. 

• Taal: de tekst is één zin zonder interpunctie 
en hoofdletters. 

lieve gemeente 

ik zou heel graag een skatebaan willen want 
dan kunen we lekker renn en springen en 
doen wan dat vinden wij altijd leuk speellen. 

Groeten <…>

Pluspunten
• Effectiviteit: er wordt duidelijk een verzoek 

gedaan en dit wordt ondersteund met 
argumenten.

• Structuur: de tekst heeft een aanhef en 
afsluiting.

• Inhoud: de toon is vriendelijk.

Minpunten
• Inhoud: de argumenten liggen voor de 

hand. Meer verschillende argumenten 
maken de tekst sterker. 

• Structuur: de aanhef is niet formeel. 
• Taal: er zitten spelfouten in de tekst. De 

tekst is één zin en vrijwel zonder interpunc-
tie.

Beste gemeente <…>. 

op school missen we echt een skatebaan. 
Wat er zijn super veel kinderen die heel goed 
kunnen skateboarden. En daarom schrijfen 
we een brief naar u. we willen heel graag een 
skate wedstrijd maar we mochten niet op de 
skate baan bij de flats. Want het word dan te 
druk en dan is er geluid overlast. En daarom 
vragen we namens de heele school. Mag er 
een een skatebaan op <naam school>. 

Met vriendelijke groet 
<naam school>

Pluspunten
• Effectiviteit: het probleem wordt duidelijk 

uitgelegd en hierna volgt het verzoek voor 
de skatebaan. 

• Inhoud: er worden originele argumenten 
gebruikt. Aan het einde van de brief 
wordt een conclusie beschreven waarin 
nogmaals het verzoek wordt gedaan (En 
daarom vragen we namens…)

• Structuur: de brief heeft een aanhef en 
afsluiting. 

Minpunten
• Inhoud: hoewel de argumenten origineel 

zijn, zijn het er slechts twee. 
• Structuur: het leest niet prettig doordat de 

zinnen staccato zijn beschreven. 
• Taal: bevat spelfouten.

Beste gemeente. 

De school wil graag een skatebaan hebben 
omdat:
• We hebben er plek voor.
• Omdat je kan leren skaten.
• en je bent sportief bezig.
• je krijgt er een goede konditie van.
• Het staat mooi.
• somige kunnen heel goed skaten.
• Het lijkt kinderen en ik leuk.
• en je bent goed en lekker bezig. 
• Mijn zus doet een soort skaten (pennybord).
• Hier liggen twee scholen en ze komen bij 

elkaar in.
• als de scholen bij elkaar in gaan meer 

kinderen.
• Dus met de verbouwing kan een skate-

baan erbij.
• en er is meer speelplaats.

beste gemeente ik hoop dat jullie het begri-
jpen. en dat jullie het willen doen 

Groetjes van <…>.

Pluspunten
• Effectiviteit: een duidelijk betoog met een 

heldere boodschap. 
• Structuur: de opbouw is duidelijk: eerst 

wordt het standpunt beschreven, dit wordt 
vervolgens ondersteund met argumenten 
en de brief eindigt met een vraag. Aanhef 
en afsluiting zijn aanwezig.

• Inhoud: veel, verschillende en originele 
argumenten, passend bij de huidige situ-
atie van de school (verbouwing).

Minpunten
• Inhoud: de argumenten overlappen elkaar. 
• Structuur: de opsommingstekens geven 

duidelijkheid, maar in verhaalvorm kan het 
prettiger leesbaar zijn. 

• Taal: geen consequent gebruik van 
hoofdletters, opbouw van zinnen niet altijd 
correct. 

Hallo gemeente

Jullie zoeken nog een plek voor een skate-
baan bij ons is nog een grote plek waar niks 
staat. We hebben op een gedeelte al veel 
staan en op een stuk niks. Ik heb een paar 
argumenten
• Bij ons op school zijn heel vaak kinderen 

met een skatebord of BMX ect en die gaan 
vaak te hard dus als er een skatebaan is is 
het heel fijn en veiliger.

• Wij gaan elke maandag naar een skate-
baan in de buur en dat vinden we heel leuk 
dus als er een skatebaan bij ons op school 
zou kunnen komen hoeven we niet meer zo 
ver te lopen.

• We zijn bezig met het thema graffiti dus 
het zou ook leuk zijn als we de skatebaan 
kunnen spuiten misschien door een kun-
stenaar en dat alle kinderen van de school 
hun naam erop staat.

• Onze school houd van gezond dus sporten 
is ook gezond en kinderen vinden het leuk 
om te spelen op de skatebaan.

Dit waren de archumenten onze school zou 
het heel leuk vinden als de skatebaan bij ons 
komt. 

Neem contact op
telefoon: <…>
Mail: <…>
Brieft: <…>
Groeten <…>

Pluspunten
• Effectiviteit: er wordt een vriendelijk en 

duidelijk verzoek gedaan. 
• Inhoud: er worden goede en originele 

argumenten gebruikt en deze worden 
ondersteund met voorbeelden (bv. kinderen 
die te hard gaan op het skateboard).

• Structuur: bevat een aanhef en afsluiting 
met contactgegevens en heeft een goede 
opbouw van standpunt-argumenten-

 afsluiting.
• Taal: hoofdletters en punten worden goed 

gebruikt. 

Minpunten
• Taal: de aanhef mag formeler en de tekst 

bevat nog een aantal fouten m.b.t. inter-
punctie en spelling.

1 2 3 4 5

A
 

Kies de bij de groep 
passende toets uit 
het toetsboek en 

neem deze af.

q

B

Vergelijk de geschreven 
tekst met de 

voorbeeldteksten 
op de schaal. 

Welke tekst heeft 
ongeveer dezelfde 

kwaliteit? Bij twijfel kan 
er gekeken worden naar 
de plus- en minpunten 
onderaan de schaal.

q

C

Geef de tekst een 
passende plek op de 

schaal. 
Een tekst kan ook tussen 

twee schaalpunten 
worden geplaatst.

q

D

Noteer het oordeel in uw 
administratie: de score 

ligt tussen de 0 en 5 (ook 
kwarten en halven zijn 

toegestaan).

Daar kan nog aan 
worden toegevoegd:

E

Plaats de score in 
de lijngrafiek van de 

leerling.

F

Verbind de score met 
de vorige score van de 
leerling en bepaal of er 

voldoende vooruitgang is 
opgetreden.


