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1. Wat wil Ayaan bereiken? Wat is haar doel?

2. Tot wie richt ze haar vraag?
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3. Hoe tracht ze haar doel te bereiken?

4. Bereikt ze haar doel?

STAP 2

1. Lees de volgende zinnen heel aandachtig.

• Anne, haal een doosje witte krijtjes.

• Jij haalt nu een doosje witte krijtjes.

• Zou jij even een doosje witte krijtjes willen halen, Anne?

• Doe me een plezier en haal een doosje witte krijtjes, Anne.

• Anne, we hebben nu een doosje witte krijtjes nodig.

2. Eén van de vijf zinnen zul je wel het prettigst vinden klinken en één beslist het

minst prettig. Zet de zinnen in de tabel. 1 = het prettigst, 5 = het minst prettig.

Plaats ook zin 2, 3 en 4 op de juiste plaats in de tabel

3. Welke zin (1, 2, 3, 4, 5) vind je het duidelijkst? Met andere woorden: in welke zin

heeft de zender volgens jou de boodschap het best verstuurd?

• De boodschap is voor mij het duidelijkst in zin ... omdat ...

• De boodschap is voor mij het minst duidelijk in zin ... omdat ...

(1= het duidelijkst, 5 = het minst duidelijk)

4. Wat wil de zender dat de ontvanger doet? Met andere woorden: wat is het doel

van de zender?
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5. Je bevindt je in de volgende situatie.

• Je moet tegen de volgende dag je boeken kaften. Je kunt het niet alleen en je pro-

beert het iemand anders voor je te laten doen.

Mijn boeken worden zeker gekaft als ik het op de volgende manier vraag aan

- mijn vader/moeder:

- een vriend(in) die erg handig is:

Mijn boeken worden zeker niet gekaft als ik het op de volgende manier vraag aan

- mijn vader/moeder:

- een vriend(in) die erg handig is:

• Je wil meer zakgeld.

Het komt wel voor mekaar als ik het als volgt vraag aan

- mijn vader:

- mijn moeder

Het komt zeker niet voor mekaar als ik het als volgt vraag aan

- mijn vader:

- mijn moeder

Samengevat
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Oefening
Rollenspel: Wat je ook zegt, het is de bedoeling dat de ontvanger met plezier luistert.

Hou wel rekening met de volgende situatie:

1. Je wil graag een gezelschapsspel spelen en je zoekt iemand om mee te doen. In de

kamer zit je vader naar het nieuws te kijken, je zus luistert naar muziek en je broertje

is aan het tekenen.

2. In de winkel zie je een zak snoep die je graag wil hebben. Je moeder en grootmoe-

der zijn samen met jou boodschappen aan het doen

3. Ga voor elke van onderstaande situaties na wie de zender is, wie de ontvanger is en

wat de boodschap is.

• Els stuurt haar vriendin een briefje om haar uit te nodigen voor een feestje (schrif-

telijk / mondeling).

• Vanuit Portugal stuurt Tine een kaartje met vakantiegroeten naar haar grootou-

ders (schriftelijk / mondeling).

• Op de speelplaats deelt Sophie mij mee dat haar broer in het ziekenhuis ligt

(schriftelijk / mondeling).

• De familie Thys stuurt bij de geboorte van hun zoontje Jasper een geboorteaan-

kondiging naar al hun vrienden en familie (schriftelijk / mondeling).

• Nadia telefoneert naar school om te melden dat zij ziek is (schriftelijk / monde-

ling).

• De uitgeverij krijgt via de fax een bestelling van het Sint-Agnesinstituut van hon-

derd boeken Neejandertaal (schriftelijk / mondeling).
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