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Schrijfopdracht
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht
“je”, “jij” of “jou(w)” staat, je telkens je eigen naam moet invullen.
Je lerares aardrijkskunde heeft net voor de meivakantie in jouw klas een film
over de klimaatveranderingen laten zien. Deze film heeft grote indruk op jou
gemaakt! Het volgende lesuur voert jouw klas tijdens maatschappijleer een felle
discussie. Hierin wordt gesteld, dat iedereen een bijdrage kan leveren in de
strijd tegen onnodige klimaatveranderingen. Om te onderzoeken of dit ook op
jouw school kan, krijgt je klas een opdracht voor de eerste les na de vakantie.
De opdracht luidt: “Ga na wat op onze school nadelig is voor het klimaat en
bedenk een oplossing.”
Gezamenlijk vinden jullie, dat verschillende leraren te gemakkelijk met de auto
naar school komen. Maar ook de brommers van veel leerlingen worden
genoemd als een niet noodzakelijk vervoermiddel. Na de meivakantie wordt dit
in jouw klas besproken en samen met de leraar maatschappijleer wordt besloten
om een actie op touw te zetten.
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Een artikel
Jij krijgt de opdracht om voor de schoolkrant een artikel te schrijven.
Maak daarin duidelijk hoe groot het probleem is met betrekking tot de
veranderingen in het klimaat. Zet je gegevens in een logische volgorde.
Probeer de lezer te overtuigen van de noodzaak om de auto of de brommer
eens wat vaker te laten staan en in plaats daarvan met de fiets naar school te
komen. Noem één reden waarom fietsen goed is voor het milieu en geef ook
aan, dat het goed is voor de gezondheid om wat vaker de fiets te nemen in
plaats van de brommer of de auto.
Verder informeer je de lezer over de felle discussies die er binnen jouw klas zijn
gevoerd over dit onderwerp. Je vermeldt, dat een overduidelijke meerderheid
van jouw klasgenoten vindt, dat er actie moet komen.
Je roept iedereen op mee te doen aan de jaarlijkse wandeltocht “Loop je warm
voor de natuur”. Je vertelt hoe je je daarvoor kunt inschrijven.
Dat het inschrijfgeld (€ 5,– per deelnemer) wordt ingezet voor een
irrigatieproject in Afrika om daar de gevolgen van klimaatveranderingen tegen te
gaan, mag natuurlijk niet onvermeld blijven.
Zorg ervoor, dat het stuk een titel krijgt waarin duidelijk jouw mening staat.
Tot slot zet je je naam onder het artikel en vermeld je in welke klas je zit.
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