
Combinatieopdracht  Schrijfvaardigheid-‐Burgerschap  
  
Dimensie:  Economisch  
Onderwerp:  Economisch  bewustzijn  
Titel  opdracht:  Schrijven  over  een  economisch  onderwerp  
  
Wat  ga  je  doen?  

In  deze  opdracht  combineer  je  schrijfvaardigheid  met  een  economisch  onderwerp.  Allereerst  lees  je  
in  je  methode  Nederlands  de  theorie  uit  de  hoofdstukken  die  gaan  over  het  schrijven  van  korte  
teksten  en  corresponderen.  Vervolgens  vul  je  een  schadeformulier  in  en  schrijf  je  een  zakelijke  e-‐mail  
aan  collega’s.    

Wat  lever  je  in?  

-‐   Het  ingevulde  schadeformulier,  gecontroleerd  op  (spel)fouten.    
-‐   De  e-‐mail,  gecontroleerd  op  (spel)fouten  en  met  een  juiste  indeling.  

Overleg  met  je  docent  of  je  de  teksten  digitaal  of  op  papier  inlevert.  

Bronnen:  

2F  NuNederlands  Boek  B  
(Gebruik  je  een  andere  methode?  Overleg  dan  met  je  docent  welke  hoofdstukken  je  moet  maken.)  

•   Schrijven  Hst.  1  Korte  teksten  schrijven  
o   Par.  1.2:  Theorie,  voorbeelden  en  korte  vragen  (geen  teksten  schrijven)  
o   Par.  1.4:  Theorie,  voorbeelden  en  korte  vragen  (geen  teksten  schrijven)  
o   Par.  1.5:  Theorie,  voorbeelden  en  korte  vragen  (geen  teksten  schrijven)  

•   Schrijven  Hst.  3  Corresponderen  
o   Par.  3.1:  Theorie,  voorbeelden  en  opdrachten  (behalve  examenopdracht)  
o   Par.  3.2:  Theorie,  voorbeelden  en  opdrachten  (behalve  examenopdracht)  
o   Par.  3.3:  Theorie,  voorbeelden  en  opdrachten  (behalve  examenopdracht)  
o   Par.  3.4:  Theorie  en  voorbeelden  

De  opdrachten:    
  
1.   Informatie    
  

Kijk  onder  het  kopje  ‘bronnen’  welke  hoofdstukken  je  moet  lezen  en  maken,  voordat  je  de  
onderstaande  opdrachten  kunt  maken.  Als  je  een  andere  methode  gebruikt  dan  
‘NuNederlands  2F’,  overleg  je  met  je  docent  welke  hoofdstukken  je  moet  doen.      
  

2.   Formulier    
  

Je  was  afgelopen  zaterdag  op  bezoek  bij  je  oom,  Menno  de  
Graaff  in  Amsterdam.  Toen  jullie  even  langs  zijn  volkstuin  
gingen  (nr.  122  in  tuingroep  ‘De  Slak’),  zagen  jullie  dat  er  was  
ingebroken  in  zijn  tuinhuisje.  Het  tuinhuisje  was  net  nieuw  
en  had  je  oom  €884  gekost.  De  schade  schatten  jullie  op  de  
helft  van  het  aankoopbedrag.  Uit  het  tuinhuisje  waren  zijn  
nieuwe  heggenschaar  van  €83,95  en  een  grasmaaier  ter  waarde  van  €69,95  verdwenen.  De  
inbrekers  hadden  ook  het  glas  van  zijn  minikas  ingeslagen.  Die  was  al  oud,  maar  het  zetten  
van  nieuw  glas  kost  zeker  €120.  Gelukkig  is  je  oom  tot  €2.000  verzekerd  bij  Altes  
Verzekeringen.  Je  helpt  je  oom  bij  het  invullen  van  het  schadeformulier.    
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Schade-aanmelding 

Zonder volledige beantwoording van onderstaande vragen en een 
proces-verbaal van de politie, kan de schadeclaim niet in behandeling 
worden genomen. 

1 Naam verzekerde: ___________________________________________ 

Straat: Meernhof 13____________________________________________ 

Postcode en plaats: 1106 LG Amsterdam____________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________________ 

Tuingroep, tuinnummer: _________________________________________ 

2 Wanneer heeft de schade plaatsgevonden? ________________________ 

3 Waardoor is de schade ontstaan? ________________________________ 

4 Specificatie van de betrokken voorwerpen:  

Omschrijving Aanschafprijs Reparatiekosten 

(nota bijvoegen) 

Als reparatie 
niet nodig is, 
hoeveel 
bedraagt dan 
volgens u de 
schade? 

    

    

    

    

    

 

5 Wie is de eigenaar van de verzekerde goederen? _____________________ 

______________________________________________________________ 
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6.1 Zijn de goederen ook nog bij een andere maatschappij verzekerd?  

o   ja  

o   nee 

6.2 Zo ja, bij welke maatschappij, onder welk polisnummer en voor welk 

bedrag? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 Eventuele uitkering te vergoeden door overschrijving 

op bankrekening-nummer (IBAN): NL78ABNC0002889074 

ten name van: M. de Graaff 

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen overeenkomstig de waarheid 

te hebben beantwoord en de beschadigde voorwerpen onder zijn/haar 

berusting te houden voor eventuele expertise. 

Plaats: ______________________________________________________ 

Datum: ______________________________________________________ 

 

Handtekening verzekerde: 
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  1.   Zakelijke  e-‐mail 

Bij  jouw  bedrijf  in  een  buitenwijk  van  de  stad  Rotterdam  komen  alle  
40  werknemers  per  auto  of  scooter  naar  hun  werk.  Jij  hebt  het  
(elektrische)  fietsenplan  bedacht,  dat  beter  is  voor  het  milieu  én  
voor  de  gezondheid  van  de  werknemers.    

Werknemers  die  de  auto  of  scooter  vier  dagen  per  week  thuislaten,  
mogen  een  fiets  uitzoeken  die  volledig  betaald  wordt  door  het  
bedrijf.  Werknemers  mogen  ook  kiezen  voor  een  elektrische  fiets,  
die  voor  de  helft  vergoed  wordt.  Je  hebt  al  een  leverancier  
gevonden  die  de  fietsen  zal  leveren.  

Schrijf  een  e-‐mail  aan  alle  werknemers  van  het  bedrijf  waarin  je  hun  vraagt  te  reageren  op  het  
aanbod  vóór  27  mei  aanstaande.    

De  e-‐mail  bevat  in  ieder  geval:  

-   inleiding  met  de  aanleiding  van  de  mail  
-   middenstuk  waarin  je  het  (elektrische)  fietsenplan  uitlegt  
-   slot  waarin  staat  wat  je  van  de  lezer  verwacht  

  
Let  erop  dat  je  je  houdt  aan  de  regels  voor  het  schrijven  van  een  zakelijke  e-‐mail.    

Kies  een  duidelijk  onderwerp  voor  de  mail  en  zorg  voor  een  passende  afsluiting.    

Aan   medewerkers@mijnbedrijf.com  

Van   manager@mijnbedrijf.com  

Onderwerp     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


