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PRIJZEN VOOR ONZE KERSTACTIVITEIT 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau A2

Subvaardigheid Correspondentie

Can-do statement ERK
SCHA2-1a: “Kan een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de post, email 
of via andere sociale media”.

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Bevestiging van prijzen.

Naam taak PRIJZEN VOOR ONZE KERSTACTIVITEIT-SCH-VO123-A2-CM

Afname-instructie voor de leraar

De leraar heeft de leerlingen een opdracht gegeven om prijzen te gaan vragen bij verschillende  
bedrijven. Deze prijzen zijn voor hun komende Kerstactiviteit. 
De leerlingen hebben verschillende prijzen al beloofd gekregen en moeten nu deze bevestigen via een 
mail. De leraar zorgt voor de lijst waarop alle deelnemende bedrijven staan, met de beloofde prijs  
erachter en afgesproken datum waarop die gehaald moeten worden. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat

1. introduceert zich bij bedrijf;

2. herhaalt voor welke activiteit de prijs gevraagd werd;

3. herhaalt welke prijs bedrijf beloofd heeft;

4. vraagt wanneer de prijs opgehaald kan worden;

5. bedankt bedrijf voor het meedoen;

6. schrijft een brief van 50 tot 100 woorden.

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

Geachte directrice van 2 Fast 4 you towing,

Mijn naam is Lian en ik was vorige maand bij uw bedrijf om een 
prijs te vragen. Het is de bedoeling dat wij voor onze  
kerstactiviteit met de Key Club van Colegio San Hose, prijzen gaan 
verloten om zo aan geld te komen. Het geld dat opgehaald wordt, 
is om bepaalde kinderen van onze gemeenschap met kerstkleding 
te helpen.

U had mij toen beloofd dat wij van uw bedrijf een tablet zullen 
krijgen. De loting moet eind van deze maand plaatsvinden en 
daarom vraag ik u wanneer ik hem zou kunnen ophalen. 

Ik bedank u alvast voor uw goede medewerking voor onze 
Kerstactie namens alle kinderen die hierdoor geholpen zullen 
worden. 

Met vriendelijke groet,
Lian Tromp

Prijzen voor onze Kerst activiteit

contact@2fast4youtowing.com


