Schrijfopdracht NIVEAU B

Huisdieren: het schrijven van een instructietekst
Voorbereiden: lezen van de Nieuwsbegrip tekst
Lees Tekst 1 ‘Steeds meer mensen adopteren
buitenlandse zwerfhond’ nog een keer. De schrijfopdracht die je
straks gaat maken sluit hierop aan.

Voorbereiden: waar moet je op letten
Je hebt kunnen lezen dat er veel zwerfhonden uit het buitenland naar Nederland worden
gehaald. Deze honden krijgen in Nederland een nieuw thuis en er wordt goed voor ze
gezorgd. Maar hoe doe je dat eigenlijk, zorgen voor een huisdier? En wat als je op
vakantie bent en iemand anders moet zorgen voor jouw huisdier?
Jij gaat een instructietekst schrijven voor iemand die op jouw huisdier gaat passen,
terwijl jij op vakantie bent. Je beschrijft hoe hij/zij voor jouw hond, kat, konijn enz. moet
zorgen en je omschrijft het karakter van je huisdier. Is het dier rustig, druk, lief of snel
bang. Als je geen huisdier hebt, mag je je fantasie gebruiken.
Bedenk eerst waar je op moet letten bij een instructietekst. Schrijf dat hieronder op.

Schrijfopdracht NIVEAU B

Hoe schrijf je een instructietekst?
1. Lees de uitleg hieronder over het schrijven van een interview.

Bij het schrijven van een instructieteskt maak je gebruik van de KLUNS-strategie.
KLUNS staat voor het volgende:
KLU= Klus
N=

Nodig

S=

Stappen

Het is de bedoeling dat je voor je aan de instructietekst
gaat beginnen eerst antwoord ziet te krijgen op de
stappen bij de letters:
Benoem de klus
Wat heb je nodig?
Beschrijf de stappen
Gebruik hiervoor het bijbehorende schema.

Voorbereiden: een plan maken voor je tekst
Maak een plan voor je tekst. Vul daarvoor het KLUNS-schema in op de volgende
bladzijde.

Schrijfopdracht NIVEAU B

Klus:

Nodig:
Stappen:
-

Karakter van je huisdier

Schrijven: je instructietekst
Schrijf nu je instructietekst voor het verzorgen van jouw huisdier. Doe dit op een apart
blaadje. Begin eerst met een omschrijving van het karakter van je huisdier.

