
SCHRIJFWIJZER STAAL
Voor je gaat schrijven Tijdens het schrijven Na het schrijven

➣ Je oriënteert je op het onderwerp
	 ● Je bepaalt het onderwerp.
	 ●  Je verzamelt woorden en ideeën voor 

de inhoud van je tekst. Je doet dat 
bijvoorbeeld in een woordspin, een 
schema of aan de hand van 
wh-vragen.

➣ Je oriënteert je op het schrijven
	 ●  Je bedenkt wat het doel is van je tekst. 

Wil je:
  •  communiceren (informatie 

vragen of doorgeven, uitleggen, 
overtuigen)?

  •  amuseren (je gevoelens uiten, 
anderen vermaken)?

  •  schrijven om te leren (je eigen 
gedachten ordenen, schrijven om 
te onthouden, om iets over het 
onderwerp te leren)? 

	 ●  Je bedenkt voor wie je de tekst 
schrijft.

	 ● Je kiest een passende tekstsoort:

  een advertentie een krantenartikel
  een verhaal een verslag
  een gedicht een brief
  een beschrijving een interview
  een strip een folder
  een rap een …

	 ● Je maakt een schrijfplan.
   Je bepaalt de inhoud van de tekst.
     Je bepaalt de volgorde van de inhoud 

(bijvoorbeeld: inleiding, kern, slot).

➣ Je schrijft je tekst
	 ● Je werkt je schrijfplan uit.
   – Je maakt van steekwoorden hele zinnen. 
   – Je maakt van zinnen alinea’s. 
   Let op: elk antwoord op een wh-vraag komt meestal in een aparte alinea.

➣ Je kijkt je tekst na
	 ● Is je doel bereikt?
  Is het gelukt om te:
  •  communiceren (informatie 

vragen of doorgeven, uitleggen, 
overtuigen)?

  •  amuseren (je gevoelens uiten, 
anderen vermaken)?

  •  schrijven om te leren (je eigen 
gedachten ordenen, schrijven om 
te onthouden, om iets over het 
onderwerp te leren)?

	 ●  Is de tekst begrijpelijk voor degene 
die de tekst gaat lezen?

	 ●  Heb je je gehouden aan de regels van 
de tekstsoort?

	 ●  Je controleert of je geen spelfouten 
hebt gemaakt. 

   Je controleert of je leestekens hebt 
gebruikt.

	 ●  Je vraagt een ander je tekst na te 
kijken.  

  Je vraagt de ander om tops en tips.  

➣ Je verbetert en herschrijft je tekst
	 ●  Je bepaalt wat je wilt verbeteren en 

hoe je dat gaat doen. Je herschrijft je 
tekst. 

➣  Je maakt je tekst klaar voor publicatie of 
presentatie

oriënteren – Informeren, richten op. amuseren – Vermaken. leestekens – Tekens die je in een tekst gebruikt om de leesbaarheid te 
vergroten, bijvoorbeeld: punt, komma, hoofdletters.

OVERZEESE CHINEZEN 
Chinezen buiten China 

In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen van Chinese afkomst. 

Nederland telt ongeveer zeventien miljoen inwoners en de Chinezen vormen dus 

maar een kleine minderheid. In het Aziatische landje Singapore zijn juist zó veel 

overzeese Chinezen, dat ze er in de meerderheid zijn.

Aan het begin van de twintigste eeuw kwamen veel Chinezen naar Nederland. Er was 

veel werk op Nederlandse schepen. De Chinezen werkten en voeren mee op de 

schepen, maar na aankomst in Nederland gingen ze vaak niet meer terug. 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn de steden waar de meeste Chinezen wonen. 

In Amsterdam ontstond bij de Zeedijk een buurtje waar veel Chinezen bij elkaar 

gingen wonen. Dat noem je een Chinatown. 

Chinezen in Singapore

Singapore is het enige land ter wereld waar overzeese Chinezen een meerderheid van 

de bevolking vormen. De meeste Chinezen waren mannen op zoek naar werk. 

In Singapore vond men dit in de haven en in de kleine winkels. Verder was Singapore 

de plaats waar mensen werden geworven voor de mijnen en de plantages. Later 

emigreerden ook veel Chinese vrouwen naar Singapore. Tegenwoordig voelen de 

meeste Chinese Singaporezen zich Singaporees in plaats van Chinees, ondanks het 

feit dat ze Chinese kranten en televisiezenders kijken.

Ten slotte

In totaal wonen meer dan 45 miljoen mensen van Chinese afkomst buiten China. 

Het gaat daarbij meestal om Chinezen die geëmigreerd zijn naar een ander land, maar 

ook om kinderen die geadopteerd zijn en Chinese studenten die in een ander land 

studeren.
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