Skriftlike taalfeardigens |middenbou | boppebou
Frysk

Observearjen fan

brief
mei fersyk om informaasje
Domein: skriuwen
Tekstfoarm: korrespondinsje (saaklike brief)
Funksje/doel: beskriuwe (mei in fersyk)
Nivo RrF: B1
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Observaasje-ynstrumint Brief mei it fersyk om ynformaasje
Namme:………………………………………………………………… Datum: ……………………..

……………………

…………………….

SJENRE-SKAAIMERKEN
(1)
Adres adressearre ûntbrekt

(2)
Plak en datum ûntbrekke

(3)
Oanhef ûntbrekt

(4)
Ofsluting yn de foarm fan
in groet ûntbrekt
(5)
Namme en adres
ôfstjoerder ûntbrekke
(6)
De brief wurdt net
ynlaat
(7)
De brief hat gjin
ôfsluting
(8)
It doel fan de brief
wurdt net neamd

Adres adressearre is foar in part
oanwêzich

Adres adressearre is folslein

Plak en datum binne foar in part
oanwêzich

Plak en datum binne oanwêzich

Oanhef is oanwêzich, mar net
passend

Ofsluting yn de foarm fan in groet
is oanwêzich, mar net passend

Namme en adres ôfstjoerder
binne foar in part oanwêzich

De brief wurdt
in bytsje ynlaat

Der is in oanset ta
in ôfsluting fan de brief

It doel fan de brief wurdt
(ymplisyt) neamd, mar
net taljochte

Oanhef is korrekt

Ofsluting yn de foarm fan
in groet is passend

Namme en adres ôfstjoerder
binne folslein oanwêzich

De brief befettet in
passende ynlieding

Der is in passende
ôfsluting fan de brief

It doel fan de brief
wurdt eksplisyt neamd
en taljochte

(9)
De fragen of fersiken
passe net by it doel
fan de brief

De fragen of fersiken
passe in bytsje by
it doel fan de brief

De fragen of fersiken
passe by it doel
fan de brief

(10)
De fragen of fersiken
wurde net taljochte

De fragen of fersiken
wurde soms taljochte

De fragen of fersiken
wurde taljochte
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Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN
(1)
Taalgebrûk yn de brief past net by
doel en ûntfanger
(2)
Der binne gjin alinea’s sichtber yn de tekst

(3)
Ferbiningen tusken sinnen en
alinea’s binne net markearre troch
sinjaalwurden of ferwiiswurden

(4)
In protte sinnen binne grammatikaal
net korrekt

(5)
Der binne in hiele protte
staveringsflaters

(6)
Der is gjin ynterpunksje
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Taalgebrûk past min of mear by
doel en ûntfanger

Taalgebrûk yn de brief past by doel
en ûntfanger

Hjir en dêr binne alinea’s sichtber

De brief is dúdlik yndield yn alinea’s

Ferbiningen tusken sinnen en
alinea’s binne soms korrekt
markearre troch sinjaalwurden en
ferwiiswurden

Ferbiningen tusken sinnen en
alinea’s binne korrekt markearre
troch sinjaalwurden en
ferwiiswurden

De sinnen binne soms
grammatikaal net korrekt

De sinnen binne oer het algemien
grammatikaal korrekt

Der binne sa no en dan
staveringsflaters

Der is ynterpunksje, mar dy wurdt
net altyd korrekt tapast

De stavering is korrekt

Ynterpunksje is oer it algemien
korrekt

