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Werkblad: toespraak klimaattop

Je gaat een toespraak schrijven voor de klimaattop waarin je vanuit het perspectief 
van jongeren aan staatshoofden en regeringsleiders duidelijk maakt wat de impact 
van klimaatverandering op jullie toekomst is. Gebruik minimaal 300 en maximaal 
400 woorden voor je toespraak.

Je mag de toespraak uitwerken in een betoog of een persoonlijk verhaal.

Betoog
Bij een betoog probeer je de lezer te overtuigen van je standpunt. Met een 
standpunt geef je jouw mening over een onderwerp weer. In je betoog probeer je 
met een of meer argumenten de lezer te overtuigen van jouw standpunt.

Persoonlijk verhaal
Bij een persoonlijk verhaal probeer je aandacht te vragen voor een onderwerp of 
probleem met behulp van een voorbeeld uit jouw leven. Je doet dit bijvoorbeeld 
door te vertellen over een voorbeeld uit jouw leven, een persoonlijke ervaring, 
zorgen die je hebt of over de gevolgen van een situatie voor jouw leven.

Wat wordt de vorm van je toespraak: een betoog of een persoonlijk verhaal?

 betoog  Ga naar onderdeel A.

 persoonlijk verhaal  Ga naar onderdeel B.

Werkblad
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Onderdeel A: een betoog schrijven

1. Bepaal het schrijfdoel en de doelgroep.

 Schrijfdoel:  

 Doelgroep:  

2.  Bedenk wat je al weet over het onderwerp van je toespraak. Zoek daarna 
informatie op die je nog meer nodig hebt om je boodschap over te brengen.

3. Bepaal je standpunt en argument(en):

 Standpunt:  

  

  

 Argument(en):  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  Schrijf in steekwoorden de inhoud van de inleiding, het middenstuk en het 
slot in het schrijfschema.
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Schrijfschema

Inleiding 

Belangstelling wekken:  

 

 

Standpunt:  

 

 

Middenstuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot

Herhaling standpunt:  
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5.  Schrijf nu je toespraak. Je gebruikt hierbij het ingevulde schrijfschema. 
Stem je toespraak af op de doelgroep en controleer aan het einde ook je 
toespraak op taalverzorging.

 – Zijn de zinnen begrijpelijk?
 – Zijn de leestekens en hoofdletters juist gebruikt?
 – Zijn de werkwoorden juist gespeld?
 – Is de algemene spelling correct?
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Onderdeel B: een persoonlijk verhaal schrijven

1. Bepaal het schrijfdoel en de doelgroep.

 Schrijfdoel:  

 Doelgroep:  

2.  Bedenk wat je al weet over het onderwerp van je toespraak. Zoek daarna 
informatie op die je nog meer nodig hebt om je boodschap over te brengen.

3. Bepaal je boodschap van je verhaal: wat wil je duidelijk maken aan de lezer?

  

  

  

  

4.  Hoe wil je de boodschap overbrengen? Welk voorbeeld, welke persoonlijke 
ervaring of zorg gebruik je om je boodschap kracht bij te zetten?

  

  

  

  

  

  

  

  

5.  Schrijf in steekwoorden de inhoud van de inleiding, het middenstuk en het 
slot in het schrijfschema.
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Schrijfschema

Inleiding 

Belangstelling wekken:  

 

 

Boodschap:  

 

 

Middenstuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot

Herhaling boodschap:  
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6.  Schrijf nu je toespraak. Je gebruikt hierbij het ingevulde schrijfschema. 
Stem je toespraak af op de doelgroep en controleer aan het einde ook je 
toespraak op taalverzorging.

 – Zijn de zinnen begrijpelijk?
 – Zijn de leestekens en hoofdletters juist gebruikt?
 – Zijn de werkwoorden juist gespeld?
 – Is de algemene spelling correct?
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