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SCHRIJFOPDRACHTEN RIJK EN ARM
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat je telkens je eigen naam en/of
adres en/of woonplaats moet invullen, als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of ‘jou(w)’ staat.
Jouw klas heeft zes weken aan een project ‘Rijk en arm’ gewerkt tijdens de lessen
maatschappijleer. Jullie hebben je beziggehouden met thema’s als ‘honger en overvloed’,
‘hulpprogramma’s in de Derde Wereld’ en ‘delen en geven’. Het project moet afgesloten
worden met een activiteit die door de klas georganiseerd wordt. Het is de bedoeling dat
deze activiteit iets oplevert voor de Derde Wereld.
Jullie zijn aan het nadenken over een plan, als het volgende krantenartikeltje je aandacht
trekt:

Zoetermeer op de fiets
Van een van onze verslaggevers
Zoetermeer – Inwoners van Zoetermeer zullen

in het weekend te laten staan. Meer dan de helft

massaal deze maand hun auto’s in het weekend

van de inwoners heeft positief gereageerd op dit

laten staan. Zij doen dit in het kader van de ‘Ga-

verzoek. Deelnemers krijgen een fietstas als ze

eens-fietsen-week’, een initiatief van de gemeente

deelnemen

Zoetermeer die hiermee het autoprobleem op een

milieubewuste

opvallende manier onder de aandacht wil brengen.

uiteindelijk leiden tot een bewuster gebruik van de

aan
actie

de
van

fietsweekenden.
de

gemeente

De
moet

auto. Men hoopt te bereiken dat de inwoners
De gemeente stuurde al haar inwoners een brief

zullen ontdekken hoe fijn het is om te fietsen.

met daarin het verzoek om 4 weken lang de auto

Je legt je klasgenoten het plan voor om een week lang iedereen op de fiets naar school te
krijgen. Alle deelnemers moeten zich laten sponsoren door ten minste twee mensen van
thuis of uit hun omgeving. De opbrengst van deze fietsweek moet dan besteed worden
aan een goed doel in Afrika.
Je klasgenoten zijn direct enthousiast.
Om te beginnen lijkt het jullie verstandig een brief te schrijven aan de directie van de
school, waarin jullie:
− toestemming vragen om de fietsweek te organiseren
− vertellen wat de aanleiding is voor jullie idee
− uitleggen met welk doel jullie een fietsweek voor de school willen organiseren
− uiteenzetten wat het idee inhoudt
− voorstellen wanneer jullie de fietsweek willen organiseren
− uitleggen hoe jullie leerlingen en personeel op de hoogte willen stellen
− twee argumenten noemen waarom de fietsweek een succes zal worden.
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Brief
Æ Schrijf in de uitwerkbijlage de brief naar de directie namens je klas. Je schrijft de
brief vanaf je huisadres. Gebruik voor de geadresseerde de volgende adresgegevens:
Naam van je school
Postbus 33400
4888 EE Plaats van je school
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Twee weken later hebben jullie een positief antwoord ontvangen van de directie. De
fietsweek kan doorgaan. Dat betekent dat jullie leerlingen, directieleden, docenten en
onderwijsondersteunend personeel moeten gaan informeren over jullie plan. Dit gaan
jullie doen door een oproep te plaatsen in de schoolkrant. Jullie leggen in die oproep uit:
− wat de aanleiding ertoe was om de fietsweek te organiseren
− welk doel jullie voor ogen hebben
− wat de rol van de sponsors is
− wie er mee kunnen doen
− wanneer de fietsweek gehouden wordt.
De oproep wordt afgesloten met een deelnamestrook. Deze strook moet uitgeknipt en
ingevuld worden door de deelnemers en vóór de herfstvakantie worden ingeleverd bij de
administratie. Op het formulier moet de deelnemer kunnen invullen: voorletter(s),
achternaam, klas of functie op de school, de reden waarom iemand mee wil doen, de
namen van de sponsors en de sponsorbedragen en het vervoermiddel waarmee de
deelnemer gewoonlijk naar school komt. Je geeft de oproep een passende titel.
9p

-

{ 24

Oproep met deelnamestrook
Æ Maak de oproep met de deelnamestrook in de uitwerkbijlage.

www.vmbogltl.nl

-2-

www.examen-cd.nl

-

