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Hoi!

Wat leuk je dat dit werkboek hebt gedownload!

Dit werkboek helpt je om nog beter te schrijven in het
Nederlands. Je vindt hierin de drie belangrijkste schrijftips die ik
mijn studenten altijd geef. En je vindt vier leuke
schrijfoefeningen, die je kunt blijven doen zonder dat het saai
wordt.  

Ik hoop je ermee te inspireren om (nog) vaker in het Nederlands
te schrijven. Want het is zo'n leuke en vrolijke manier om beter
Nederlands te leren! Het hoeft je niet veel tijd te kosten. De
oefeningen in dit boek duren allemaal minder dan 15 minuten.
Na afloop heb je gegarandeerd nieuwe ideeën en meer energie :) 

Veel schrijfplezier met dit werkboek!
Rebecca 
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De belangrijkste schrijftips

Als het over schrijven gaat, wil ik je drie belangrijke dingen
meegeven. Alle drie helpen ze je om makkelijker en met meer
plezier te schrijven. 

1) schrijven en herschrijven zijn twee verschillende dingen.
De eerste fase van het schrijven is het schrijven zelf. Je creërt dan
een tekst. In deze fase hoef je je niet druk te maken om fouten.
Dat doe je in de tweede fase: het herschrijven. In die fase bekijk je
je tekst en verbeter je je tekst, als dat nodig is.

2) schrijven hoeft niet lang te duren
Vaak maken we 'schrijven' in ons hoofd heel groot. Daardoor
word je er een beetje bang voor. Je gaat dan denken dat je er
veel tijd voor nodig hebt. Dat is niet waar. Je kunt in minder dan
10 minuten een heel mooie tekst schrijven!  

 3) begin!
Dit is misschien wel mijn belangrijkste tip. Wil je iets schrijven?
Begin met schrijven! Het hoeft niet gelijk perfect. Iets is altijd
beter dan niets. Stel het niet uit, maar begin gewoon. Zet een
timer op 5 of 10 minuten en ga schrijven. Je zult zien dat je in die
korte tijd veel meer kunt schrijven dan je denkt.  

iets meegeven:  (figuurlijk) iets vertellen om over na te denken
iets uitstellen: zeggen dat je iets op een later moment doet 
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Schrijfoefening 1: een moment beschrijven 

Neem aan het eind van de dag een paar minuten om na te
denken over je dag. Wat was een moment dat je bij is gebleven?
Dat kan een speciaal moment zijn, maar ook een saai of
doodgewoon moment. Dat maakt niet uit. Het eerste moment
dat in je opkomt, is vaak het beste moment :)

Beschrijf vervolgens dat moment in ongeveer 5 zinnen. Denk er
niet te veel over na, maar schrijf op wat je je nog herinnert.
Wanneer was het, wat gebeurde er, wie waren er? Besteed  ook
aandacht aan details: hoe was het licht, rook je iets speciaals, hoe
voelde je je?

Deze opdracht helpt je om beter te observeren en om beter te
beschrijven wat je waarneemt. Als je geen moment kunt
bedenken, kun je het moment waarop je schrijft kiezen. Hoe voel
je je nu, aan het einde van de dag? Wat zie je, wat voel je, wat
denk je?

Dit is een oefening die je eindeloos kunt herhalen. Het kan
bijvoorbeeld een mooie manier zijn om de dag af te sluiten. Of je
kunt de oefening doen terwijl je in de bus zit of aan het wachten
bent.  

De dag afsluiten: de dag eindigen 
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Schrijfoefening 2: een verhaal schrijven met verplichte woorden 

Kies 5 tot 10 woorden. Je kunt bijvoorbeeld de nieuwe woorden
gebruiken die je in de afgelopen dagen hebt geleerd. Je kunt ook
met je ogen dicht woorden uit een boek kiezen. Of je schrijft 
 gewoon woorden op die in je opkomen.

Zet daarna een timer op 8 minuten. Je hebt nu 8 minuten de tijd
om een verhaal te schrijven met de woorden die je hebt gekozen.
Probeer zo veel mogelijk woorden te gebruiken.

Je verhaal mag over alles gaan! Het kan een verhaal over jezelf
zijn, of over een bekende. Het kan ook een fantasieverhaal zijn.
Alles mag en alles is goed!

in je opkomen: de dingen waar je spontaan aan denkt
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Schrijfoefening 3: schrijven met al je zintuigen

Kies een foto of denk aan een speciale plek. Schrijf in 2 minuten
alles op waar je aan denkt. Schrijf nog geen zinnen op, maar
alleen woorden.

Schrijf vervolgens een gedicht over deze plek. Gebruik al je
zintuigen. Waar ben je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat
proef je? Wat voel je?

Maak de zinnen hieronder af. Je kunt één woord opschrijven, of
een hele zin, of twee zinnen. Wat jij mooi vindt! 
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Ik ben ...
Ik zie ...
Ik hoor ...
Ik ruik ...
Ik proef ...
Ik voel ...
Ik ben ... en ... 



Schrijfoefening 4: een lettergedicht

Kies een woord. Het mag een heel simpel woord zijn
(bijvoorbeeld de dag van de week of de maand van het jaar), of
een nieuw woord, of nog een ander woord. Het maakt niet uit. 

Schrijf dat woord van boven naar beneden op. Op elke regel staat
dus 1 letter. 

Tel het aantal letters van je woord. Zet een timer op zo veel
minuten (dus 7 letters = 7 minuten). Schrijf daarna na elke letter
een zin. De zin moet beginnen met de letter die er al staat.
Verder mag je zin zo lang of zo kort zijn als je wil. 
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G........
E........
D.......
I.......
C........
H........
T.........



Dat waren de schrijftips en de schrijfoefeningen!
 
Ik hoop dat dit werkboek nuttig voor je was. Wil je me vertellen
hoe je het vond? Dat vind ik altijd leuk om te horen. En het helpt
me om je een volgende keer nóg beter te helpen. Je kunt me
een DM sturen op Instagram (@nabuacademy) of mailen:
rebecca@nabuacademy.nl.

Regelmatig organiseer ik workshops en cursussen, speciaal voor
gevorderden en vergevorderden (B2 en C1) voor wie Nederlands
niet de moedertaal is. Daarnaast geef ik privéles om specifieke
problemen te verbeteren. Via Instagram en via Nabu's brief houd
ik je van al mijn activiteiten op de hoogte. Ook deel ik daar
dagelijks tips, woorden en uitdrukkingen. Leuk als je me volgt!

Ik wens je veel succes met je Nederlands, en ik hoop dat je met
plezier blijft schrijven :)
 
Tot ziens!
Rebecca 
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https://www.instagram.com/nabuacademy/
mailto:rebecca@nabuacademy.nl
https://www.instagram.com/nabuacademy/
https://www.nabuacademy.nl/nabus-brief/


Hoi! ik ben rebecca van Raamsdonk, 
docent Nederlands voor vergevorderden 

Ik studeerde Frans, Europese Studies en Geschiedenis in
Amsterdam, Parijs en Lissabon. Ik spreek vijf talen naast
het Nederlands en ik ben gecertificeerd docent
Nederlands als tweede taal.

Ik heb honderden mensen in Amsterdam en omstreken
geholpen om Nederlands te leren. Met mijn bedrijf Nabu
academy help ik vergevorderden (B2 en C1) om zich nog
beter uit te drukken in het Nederlands. Op een
praktische, toegankelijke en inspirerende manier help ik
hen om ook in het Nederlands precies te zijn wie ze zijn. 

Meerdere talen spreken is voor mij niet alleen iets
handigs. Ik geloof dat het je leven verrijkt, en ik geloof dat
het de wereld verrijkt. Een nieuwe taal opent een nieuwe
wereld. Ik ben blij en dankbaar dat ik daar elke dag een
bijdrage aan mag leveren. 
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LATEN WE CONTACT HOUDEN!

rebecca@nabuacademy.nl
@nabuacademy
www.nabuacademy.nl
linkedin.com/in/rebecca-van-raamsdonk/
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