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Drieminutentips

Struismeter

Schrijfkalender thuis

Alles mag!

Gouden Ei

Thuisopdrachten Hoe kun je helpen bij een opdracht?
Werkt je kind op school met Struis de Schrijfvogel? 
Dan krijgt of kiest het in de vakanties thuisopdrachten. 
Die zijn te herkennen aan het symbool met het huisje. 
In de opdrachten wordt het kind gestimuleerd jou 
als ouder erbij te betrekken. De thuisopdracht voor 
de zomervakantie wordt na de vakantie in de klas 
gepresenteerd. 

In de thuisopdrachten gaat het vooral om 
schrijfplezier. Het aanleren van de techniek 
van het schrijven komt op school wel weer.

Heb je de schrijfkalender zelf aangeschaft, dan 
kun je je kind actief helpen. Bijvoorbeeld door als 
‘doelgroep’ aan te geven wat je graag zou willen 
lezen, of wat je verwacht. Als een opdracht af is, 
kun jij de lezer of het publiek zijn. 
Extra leuk en leerzaam is het om samen met 
je kind te werken aan een opdracht die door 
meer personen uitgevoerd moet worden. 
Zo’n opdracht herken je aan dit symbool: 

Op school werkt je kind met de Struismeter. 
Het is daarmee zelf de ‘baas’ over zijn 
leerproces. Vóór een opdracht geeft je kind 
aan waar het op wil letten. Is de opdracht 
klaar, dan wordt het resultaat op die punten 
beoordeeld. Dat kan thuis ook! Let op dat 
thuis het schrijfplezier voorop staat en niet 
het leren van schrijftechnieken. 
De Struismeter kun je gratis downloaden 
op www.eduforce.nl.

Overal in de kalender staan 
korte schrijfopdrachten. 
Die kun je makkelijk in een 
verloren moment met je 
kind doen, thuis of onderweg.

Je kunt je kind helpen door vragen te stellen. 
Bijvoorbeeld bij:

• Een inhaakmoment (feestdag, evenement) 
Wat weet je over, wat vind je van…?

• De naam en inleiding van de opdracht 
Wat zie je voor je? Wat wil je gaan doen? 
Waarom?

• Wat ga je doen 
Is het duidelijk wat je bij de verschillende  
stappen moet doen?

• Wat heb je nodig (bronnen en materialen)  
Kun je hier wat mee? Is dit handig?

• Tip (om fantasie op gang te brengen of  
te helpen bij het proces)  
Kun je hier iets mee?

• Extra (pittige uitbreiding van de opdracht)  
Heb je zin in meer? 

Uitproberen is leerzaam. 
Laat je kind gerust allerlei 
schrijfvormen uitproberen 
en zijn eigen bijzondere vorm 
vinden om zich uit te drukken. 
Ofwel zijn eigen Gouden Ei 
leggen! Dat maakt trots en 
smaakt naar meer!

Maak duidelijk dat alles mag als je schrijft: jij bedenkt wat je schrijft, 
in welke vorm, voor wie en met welk doel. En je kunt het nooit fout 
doen, want jij hebt het zo bedacht. Wie schrijft is de baas!


