
Een brief schrijven 
 

Regels voor het schrijven van een goede brief 
1. De vorm van de brief 

Staat de datum boven aan de brief? 
Is het duidelijk voor wie de brief is? 
Is het duidelijk wie de brief geschreven heeft? 

2. De inhoud van de brief 
Begrijpt de persoon voor wie de brief is om welke leerling het gaat? 
Begrijpt hij ook waarom de leerling niet op school is? 

3. Regels van de taal 
Begint elke zin met een hoofdletter? 
Staat aan het eind van de zin een punt of een vraagteken? 
Staan de werkwoorden op de goede plaats en hebben ze de juiste vorm? 

 
Als je een briefje moet schrijven naar de school van je kind, bijvoorbeeld omdat 
je kind ziek is, moet je zorgen dat alle zinnen goed zijn, ook als er een vraagzin 
in staat. 
 
Kijk nu naar het voorbeeld. 
Mijn zoon komt vandaag niet naar school. 
Hij is ziek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mevrouw Demir 

 
Je snapt dat in dit briefje niet voldoende staat. Wat mis je nog? 
Schrijf in je schrift wat je mist in dit briefje. 

 
 
 
 
Kijk nu naar het volgende voorbeeld. 
Rotterdam, 12 mei 202. 
 
Geachte heer De Beer, 
Mijn zoon Samir Demir uit groep 6 komt vandaag niet naar school. 
Hij is ziek en heeft koorts. 
Ik denk dat hij morgen ook nog niet komt. 
Hij komt weer naar school zodra hij beter is. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mevrouw Demir 

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je 

appgroep van de Alsare academie 

 

 

 

 



 
Schrijf nu ook een briefje aan de leraar van je dochter. 
Schrijf het in je schrift. 
 
Je dochter komt morgen een uur later naar school, omdat ze eerst naar de 
tandarts moet. Verzin zelf de naam van je dochter en van de leraar op school. 
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Kijk ook eens op https://www.youtube.com/watch?v=_XbkW-_TY_4 
Hier kun je zien hoe je een ‘zakelijke’ brief schrijft.  
 
Op YouTube kun je ook nog eens naar dit filmpje kijken. Het is wel een briefje 
dat geschreven wordt door een kind, maar het filmpje is heel duidelijk. 
De moeite waard om naar te kijken dus! 
https://www.youtube.com/watch?v=yQ7d3Y_gvdM 

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je 

appgroep van de Alsare academie 

https://www.youtube.com/watch?v=_XbkW-_TY_4
https://www.youtube.com/watch?v=yQ7d3Y_gvdM

