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Observeren van

brief
met verzoek om informatie
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Observatie-instrument Brief met het verzoek om informatie
Naam:………………………………………………………………… Datum: ……………………..

……………………

…………………….

GENRE-KENMERKEN
(1)
Adres geadresseerde ontbreekt

(2)
Plaats en datum ontbreken

(3)
Aanhef ontbreekt

(4)
Afsluiting in de vorm van
een groet ontbreekt

(5)
Naam en adres
afzender ontbreken

Adres geadresseerde is deels
aanwezig

Adres geadresseerde is volledig

Plaats en datum zijn deels
aanwezig

Plaats en datum zijn aanwezig

Aanhef is aanwezig, maar niet
passend

Aanhef is correct

Afsluiting in de vorm van een
groet is aanwezig, maar niet
passend

Afsluiting in de vorm van
een groet is passend

Naam en adres afzender
zijn deels aanwezig

Naam en adres afzender
zijn volledig aanwezig
2F

(6)
De brief wordt niet
ingeleid

De brief wordt
enigszins ingeleid

FF

De brief bevat een
passende inleiding
2F

(7)
De brief heeft geen
afsluiting

(8)
Het doel van de brief
wordt niet genoemd

(9)
De vragen of verzoeken
passen niet bij het doel
van de brief

Er is een aanzet tot
een afsluiting van de brief

Het doel van de brief wordt
(impliciet) genoemd, maar
niet toegelicht

FF

Er is een passende
afsluiting van de brief

Het doel van de brief
wordt expliciet genoemd
en toegelicht
2F

De vragen of verzoeken
passen enigszins bij
het doel van de brief

FF

De vragen of verzoeken
passen bij het doel
van de brief
2F

(10)
De vragen of verzoeken
worden niet toegelicht

De vragen of verzoeken
worden soms toegelicht
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FF

De vragen of verzoeken
worden toegelicht

Algemene TAALGEBRUIKSKENMERKEN
2F

(1)
Taalgebruik in de brief past niet bij
doel en ontvanger

Taalgebruik past min of meer bij
doel en ontvanger

FF

Taalgebruik in de brief past bij doel
en ontvanger
2F

(2)
Er zijn geen alinea’s zichtbaar in de tekst

FF

Hier en daar zijn alinea’s
zichtbaar

De brief is duidelijk ingedeeld in
alinea’s

Verbindingen tussen zinnen en
alinea’s zijn soms correct
gemarkeerd door signaalwoorden
en verwijswoorden

Verbindingen tussen zinnen en
alinea’s zijn correct gemarkeerd
door signaalwoorden en
verwijswoorden

(4)
Veel zinnen zijn grammaticaal niet
correct

De zinnen zijn soms grammaticaal
niet correct

De zinnen zijn over het algemeen
grammaticaal correct

(5)
Er zijn erg veel spelfouten

Er zijn af en toe spelfouten

(3)
Verbindingen tussen zinnen en
alinea’s zijn niet gemarkeerd door
signaalwoorden of verwijswoorden

(6)
Er is geen interpunctie

Er is interpunctie, maar die wordt
niet altijd correct toegepast
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De spelling is correct

Interpunctie is over het
algemeen correct

