
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: 

Reflectiegesprekken biologie over vakspecifiek schrijven en 

denken 

Fragment 2 

 
PH = Piet-Hein 

J = Jasper (l) 

Re = Rens (m) 

Ro = Rob (r) 

 

PH: Wat is nou het verschil? Schrijven bij Nederlands of het schrijven van dit 

verslag? 

Ro: Het is heel anders eigenlijk.  

Re: Heel anders ja. Je hoeft niet veel na te denken wat erin… wat er zou 

gebeuren of zo. 

PH: Je hoeft niet na te denken? 

Re: Ja, over wat er in het boek stond. 

Ro: Het gaat meer over de personen en zo, en hoe die zich voortbewegen, 

hoe dat allemaal gaat. 

Re: De stijl van het boek en zo. 

Ro: Ja. 

J: De basis is zeg maar hetzelfde voor een verslag. Er staat ook weer ‘dit 

moet erin staan’ en ‘dat moet erin staan’, maar dat zijn verschillende dingen. 

PH: En schreef je dat ook met zijn drieën of schreef je dat alleen? 

Jongens: Alleen. 

PH: Wat wou je zeggen, Rens? 

Re: Daar krijg je ook wel een blad waar allemaal op staat wat erin moet. 

Maar dat zijn heel verschillende dingen wat daarin moet. 

PH: Je bedoelt, dingen die jij net noemde, van personen en zo…? 

J: Ja! 

PH: Dit gaat echt over de proef die erin staat? 

Re: Ja. 

PH: En… de manier van schrijven, is dat ook anders?  

Ro: Nee, eigenlijk niet zo. 

PH: Want nu zeg je eigenlijk, als ik het goed snap, van: nou, we moeten een 

inleiding schrijven, we moeten een hypothese schrijven, we moeten een 

conclusie schrijven. Dat verdeel je een beetje, dat kun je dus ook voor jezelf 

doen. En hoe doe je dat bij Nederlands? Heb je dan ook paragrafen die erin 

moeten? 

Ro: Ja, dat is ook allemaal onderverdeeld, zeg maar in [hoe noem je al die 

dingen?] Ja, personages en… 

Re: Personages, thema, dat komt er allemaal bij. 

Re: Ja. 

PH: Dus daar moet je eigenlijk als het ware paragrafen maken van 

personages, thema, motief. Dat soort dingen zeg maar? 

Jongens: Ja. 


