
Vakantie
Groep 7-8, Voortgezet onderwijs

Je hebt nodig

Kladpapier, schriften, pen.
Organisatie

Deze activiteit is geschikt voor de
eerste schoolweken na de
zomervakantie.

 Inhoud
...dat je snakte naar water tijdens de zomervakantie.

 Beschouwing
...dat je goed hebt gekeken en geluisterd naar de
voorbeelden

 Vorm
...dat je je tekst schrijft in de vorm van een blog.
...dat je over één onderwerp schrijft: snakken naar
water.
...dat je om commentaar vraagt.
...dat je je tekst hebt geïllustreerd.

 Formuleren
...dat je een pakkende beginzin schrijft die
nieuwsgierig maakt.
...dat je alle woorden goed hebt gespeld.

 Onderzoek
...dat je één persoonlijke ervaring kiest met water om
te beschrijven in je blog uit vele ervaringen.
...dat je onderzoekt in welke volgorde je je de
gebeurtenissen opschrijft, zodat het boeiend is voor
de lezer.
...dat je verschillende beginzinnen uitprobeert en
vergelijkt om uiteindelijk de beste kiezen.

De vakantie is weer voorbij. Wat een lange hete zomer was het. Er leek geen eind aan de hitte te komen. Waar
je ook was in deze vakantie, je hebt vast wel iets speciaals met water gedaan. Een flesje water over je hoofd
gekieperd, in een opblaasbadje in de tuin gelegen, een waterpistool gebruikt, gezwommen in zee, je bidon
leeggedronken op een fietstocht. Schrijf als een vakantieblogger een tekst over je avontuur met water in deze
lange hete vakantie. 

De uitdaging
Kun jij ...een korte blogtekst schrijven over een moment in je vakantie waarin water een grote rol
speelde?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
De zomervakantie is weer voorbij. Sommige kinderen hebben verre reizen gemaakt, andere
kinderen zijn thuis gebleven, maar iedereen heeft in deze hete zomer naar water verlangd
en water 'gebruikt'. Daarom wisselen we in de schrijfactiviteit onze ervaringen met water
uit. Op deze manier ontstaan de meest interessante 'vakantieverhalen' en krijg je geen
algemeenheden van 'en toen en toen en toen'.
Laat Kijkvoorbeeld 1 zien en stel de vraag: Hoe warm heb jij het gehad in deze vakantie?
Klassikaal vertellen een paar kinderen hun ervaringen. Houd het kort.
Laat nu Kijkvoorbeeld 2 zien en stel de vraag: wat heb jij met water gedaan in deze
vakantie? Benadruk de relatie tussen stikken van de hitte en het snakken naar water. (Geef
zo nodig de betekenis van 'snakken naar'.) Het kan van alles zijn: met een boot varen, een
waterpistool gebruiken, een flesje water over je hoofd leeg gooien, zwemmen in zee, je
bidon onderweg vullen als je aan het fietsen bent, in de sloot springen, onder de douche
staan, in een Italiaans zwembad liggen. In de tekst die de kinderen gaan schrijven staat het
verband tussen stikken van de hitte en snakken naar water centraal.
Wijs op de boeken op de boekentafel en introduceer ze kort.

Informatie
Laat het Kijkvoorbeeld (3) zien en stel de vraag: Hoe is het om te stikken van de hitte en te
snakken naar water? Beschrijf dat gevoel eens.
De tekst die jij gaat schrijven gaat over een hele hete dag in de afgelopen zomervakantie.
Zo'n dag dat je snakte naar water. Je verhaal begint met de beschrijving van de hitte, met
hoe jij je voelde en het eindigt met de verkoeling door 'iets' met water. De 'hitte' is het
probleem en 'het water' is de oplossing. Eerst beschrijf je het probleem: stikken van de hitte
( al dagenlang) en tenslotte de verlossing in de vorm van verkoeling door water. Beschrijf
goed de plaats waar je bent en laat de lezer het warm krijgen. Gebruik in gedachten al je
zintuigen weer.

De vorm van de tekst is het blog. Leg de verschillen en overeenkomsten uit tussen een
dagboek en een blog. Het grote verschil is dat een blog gepubliceerd wordt op internet en en
een dagboek niet. Was vroeger het belangrijkste kenmerk van het dagboek juist dat het
'geheim' was en in principe alleen te lezen door de schrijver, tegenwoordig is het
persoonlijke veel meer publiek geworden. Vraag de kinderen om voorbeelden van bloggers
die zij volgen.
In deze les gaan we net doen alsof we een blog schrijven. Laat Kijkvoorbeeld 4 met de
kenmerken van een blog zien. De kenmerken van een blog zijn: 1.Het gaat over 1
onderwerp. 2. Het is persoonlijk. 3. Je schrijft alsof je met iemand in gesprek bent. (dialoog)
4. Er is aandacht besteed aan de versiering van de tekst d.m.v. foto's en/of illustraties 5. Je
geeft goede raad of een tip. 6. Er is ruimte voor commentaar.

Instructie
Schrijf een tekst alsof je een vakantieblogger bent.
In dit blog speelt water, het verlangen naar water, het gebruiken of missen van water een
centrale rol. Je schrijft over iets wat jij echt hebt meegemaakt in deze hete zomer.
Extra aandacht besteed je aan de beginzin. Deze zin zorgt ervoor dat jouw blog gelezen
wordt. Bijvoorbeeld: 'Mijn ergste nachtmerrie was waar geworden'.
Zorg ervoor dat je het 'water-incident' aan het eind van je tekst beschrijft. Water is de
oplossing voor het 'probleem'. Je tekst gaat vooral over 'dat probleem' ( De hitte
bijvoorbeeld).
Laat de schrijfpicto's zien en licht deze toe:
1. Mondelinge uitwisseling: in tweetallen water-verhalen uitwisselen.
2. Brainstorm: maak een lijstje vanwaar je op wilt schrijven. Vervolgens zet je alles in de
goede volgorde.
3. Klad: Bedenk een pakkende beginzin. Schrijf je tekst in niet meer dan 500 woorden en
niet minder dan 300 woorden.
4. Feedback: Vraag en geef commentaar.
5. Net: Verwerk het commentaar. Schrijf je tekst in correct Nederlands. Plaats er een
tekening / foto bij. Laat plaats voor commentaar over onderaan de tekst.
6. Laat maar lezen: In de komende week lees je zoveel mogelijk vakantieblogs van andere
kinderen uit je klas en geef je zonodig commentaar.

Uitvoering/begeleiden
1. Uitwisseling. (10') Geef de opdracht om één speciale ervaring in tweetallen uit te
wisselen.
2. Brainstorm (15'): Zorg voor kladpapier. Houd het tempo erin. 10 minuten in stilte
geconcentreerd werken is genoeg voor een lijstje. Loop rond en laat de kinderen het
'kleinste' incident onderstrepen. Begeleid hen bij deze keuze. Een water-ervaring die
verrassend is en waarover veel details zijn te vertellen is het meest geschikt.
3. Klad (15'): Help kinderen met het formuleren van een goed beginzin. Ook achteraf kan
een beginzin worden geformuleerd.
4. Feedback (10'): In tweetallen elkaars tekst lezen en er tips bij schrijven. Zitten de
kenmerken van een blog in de tekst? Vraag ook om op het taalgebruik te letten.
5. Net (15'): tips verwerken en foto of tekening toevoegen. Vraag de kinderen om thuis een
foto te selecteren en te printen die goed bij hun blog past.
6. Laat maar lezen: Je kunt verplichten dat iedereen minstens één tekst van commentaar



voorziet, zoals dat bij 'echte' blogs ook gebeurt. Dit kun je meteen na afloop doen, door de
teksten willekeurig te verdelen, maar je kunt er ook een hele week voor uit trekken en de
teksten voor iedereen beschikbaar houden.

Nabespreking - Toelichting
Wanneer iedere leerling minstens 1 blog van een ander heeft gelezen en becommentarieerd,
kun je de les nabespreken met de vragen op het digibord.

Nabespreking
Is het je gelukt om te beschrijven hoe je snakte naar water? Hoe?
Ben je tevreden over de eerste, nieuwsgierigmakende, zin van je blog? Waarom (niet)?
Welke beginzin vind jij heel goed? Vertel eens.
Welk blog zou zomaar een 'echt' weblog kunnen zijn? Hoe komt dat? Vertel eens.
Hoe vond jij het om commentaar te geven? Vertel eens
Heb jij nu een beeld gekregen van de zomervakantie van de kinderen in jouw klas? Vertel
eens.

En verder...
Op de boekentafel boeken over de zomer(vakantie) en boeken waarin 'water' een grote rol speelt:
De Melkweg van Bart Moeyaert , Lampje van Annet Schaap, Eilanddagen van Gideon Samson
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