Anja Valk

Schrijven binnen/buiten de lijntjes van de leergang
Over schrijfangst en schrijfplezier
In leergangen is schrijven vaak de afsluiting van een hoofdstuk. Cursisten mogen de geleerde
woorden en de opgedane kennis over het thema in een schrijfopdracht voor het voetlicht
brengen. De echte schrijvers onder de cursisten kunnen hier goed mee uit de voeten. Maar
de anderen begrijpen maar niet hoe ze zo’n tekst moeten produceren of komen maar niet
over hun schrijfangst heen. Met als gevolg dat je als docent veel tijd aan correctie en feedback besteedt. Anja Valk vond het daarom in haar lessen tijd voor wat anders: kortere
schrijfopdrachten en andere werkvormen bij de hoofdstukken van de leergang.
Er knaagt iets

(…) Wat ik heel bijzonder vond,
was de locatie van ons appartement. Ik woonde op het randje
van het bos, op het eind van ons
straat was er een meer en toch
was het allen vijf minuten van
het centrum. De natuur had een
grote invloed op de vorming van
mijn persoonlijkheid. Ik speelde
meestal buiten, daardoor werd
ik moedig en voorzichtig. (…)

Ik wil ook dat deze cursisten schrijfplezier krijgen of tenminste hun schrijfangst overwinnen
Spoor 1: Kleinere schrijfopdrachten

Gevoel van urgentie

In mijn land als je probleem heeft
met jou lichaam of ziek bent, Dan
ga je naar het ziekenhuis. Maar
als je in het ziekenhuis ligt jou
familie of vrienden zorgt voor jouw,
bijvoorbeeld met douche, eet en de
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was. In het ziekenhuis van mij land
werken samen mannen en vrouwen, maar niet de mannen zorgt
voor mannen en de vrouwen zorgt
voor vrouwen, maar hetzelfde
werken….

Schrijfkilometers maken

Als ben ik in iran ziek geworden en
had ik kleine problemen bijvoorbeeld de koorts, dan ben ik vaak
naar huisarts gegaan en heb ik
een recept van arts ontvangen,
maar Had ik een echt probleem,
ben ik direct naar specialist gegaan. In het ziekenhuis zijn veel
artsen en ze hulppen hun patienten, in het ziekenhuis zijn alle
afdelingen gemengd.
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Spoor 2: Andere werkvormen

Fruits zijn de bron van de vitamins
en menralen en iemand heeft
vitamin en menralen nodig. Als
iemand wilt gezond wordt, gebruikt dagelijkt fruits. Al fruits zijn
tegen oxidant en heef vitamin en
manralen die is heel belangrijk
voor groeien van de lichaam ,
reparen van tissues ,bloed droek
circulation en gezontijd van huid.Ik
kan niet melone eten ,hoeveel vind
ik leuker maar ik heb gevoeligheid
tegen melone.

Instrumenteel, functioneel
en met plezier

www.coutinho.nl/nt2handboek

i

Prikkelende en uitdagende schrijfoefeningen hoeven niet veel hoofdbrekens te kosten
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Op een warme dag liep ik naar
mijn vriend. Ik kwam langs een
prachtig huis. Daar zag ik
hem: Michael Jackson. Hij
keek me aan en zei: Wil je
met me trouwen?
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Op een koude dag liep ik naar
mijn supermarkt. Ik kwam
langs een oud huis. Daar zag ik
hem: mijn docent. Hij keek
me aan en zei: Je bent niet
geslaagd voor de toets.

Samenvattend

Gekleurde teksten
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