
LESBRIEF VMBO ‘VAKANTIEPOST’ SEPTEMBER 2012 
 

© THIEMEMEULENHOFF, 2012 1 
 

Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Vakantiepost 
 
Inleiding 
 

Na een heerlijke zomer zit iedereen nu weer in de schoolbanken. Hopelijk 
heb je een fijne vakantie gehad. Misschien ben je nog weg geweest en heb 
je daar nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt. Misschien hebben jullie 
zelfs (mail)adressen uitgewisseld om contact te blijven houden. 
Daar gaat deze les over: over brieven schrijven. Eerst krijg je uitleg over de 
persoonlijke brief en daarna mag je zelf kiezen wat voor brief jij gaat 
schrijven. Weet je al aan wie? 
 
 

Soorten brieven 
 
Ook in deze tijd worden nog brieven geschreven. De meeste per mail. 
Je kunt onderscheid maken tussen: 
• kattebelletjes, waarvoor geen regels gelden; 
• persoonlijke brieven, waarbij je je aan regels moet houden; 
• zakelijke brieven, die aan strenge regels gebonden zijn. 
 
Een briefje dat je bijvoorbeeld op tafel neerlegt, zodat je moeder weet waar je bent, is 
een kattebelletje. 
De mails die je naar vrienden stuurt, noem je een persoonlijke brief. Ook de kaart die je 
vanaf de camping naar je oma stuurt, is een persoonlijke brief. Zelfs bij het schrijven van 
deze mails en kaarten moet je je aan regels houden. 
Als je bijvoorbeeld solliciteert naar een baan, schrijf je een zakelijke brief. 
 
Zo maak je een persoonlijke brief 
 
Castricum, 3 september 2012 → plaatsnaam, dag maand jaar 
 → witregel: je slaat één regel over 
Hoi Anne,  → aanhef: Hoi, Lieve, Beste (naam van degene 

 aan wie je schrijft) met een komma erachter 
 → witregel 
Wat was het een fijne vakantie, hè? Ik hoop dat 
het goed met je gaat. We hadden afgesproken te 
schrijven, vandaar deze brief.  

→ alinea 1: inleiding (waarom je schrijft) 

 → witregel 
Weet je nog dat we schelpen gezocht hebben op 
het strand? En dat jij ineens een kwal in je hand 
had? Dat was schrikken! Het spannendst vond ik 
de verhalen die verteld werden bij het kampvuur. 
Af en toe heb ik daar niet van kunnen slapen, 
hoor. 

→ alinea 2: je geeft informatie 
 

 → witregel 
Het is raar weer thuis te zijn en naar school te 
gaan. Mijn moeder zeurt dat ik op tijd naar bed 
moet. Ik ben zelfs al te laat op school gekomen, 
omdat ik niet wakker kon worden. Maar toch 
went school alweer. 

→ alinea 3: je vertelt nog wat meer 

 → witregel 
Ik vind het leuk om wat van je te horen. → afsluiting 
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Succes op school! 
 → witregel 
Groetjes, → slot: Groeten, Groetjes met een komma 

 erachter 
 → witregel 
Madelief → jouw naam 
 
Als je je adres erbij wilt zetten, doe je dat zo. 
 
Groetjes, → slot 
 → witregel 
Madelief Koert → jouw voornaam en achternaam 
Schoonenvallei 86 → jouw straatnaam en huisnummer 
1935 EM Castricum → jouw postcode en woonplaats 
 
 
Zo schrijf je de enveloppe 
 
 
 
 hier plak je 

de 
postzegel 

 
 
 
 Anne van de Burg 
 Koetsierstraat 7 
 5641 AH Appingedam 
 
 
 
 
Zo schrijf je een ansichtkaart 
 
 
Dag Madelief, hier plak 
 je de 
Dank je wel voor je mooie postzegel 
brief! Hoe vind je mijn kaart? 
Ik denk nog heel veel aan de 
vakantie. Wat was het gaaf! 
Weet je die rare gasten nog die 
ons wijs probeerden te maken Madelief Koert 
dat we een toversteen gevonden  
hadden?  Schoonenvallei 86 
 
Blijven we schrijven? 1935 EM Castricum 
 
Groetjes, 
 
Anne 
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Opdracht 
 
Je gaat nu zelf een persoonlijke brief schrijven. 
 
Je kunt kiezen uit: 
• Een ansichtkaart: je maakt zelf een kaart (voor- en achterkant). Denk goed aan 

de plaats van de postzegel en het adres! 
• Een brief: je ontwerpt zelf het postpapier waarop je de brief schrijft. Vergeet de 

envelop niet! 
• Flessenpost: je schrijft een brief en stopt die in een (droge!) fles 

met dop of kurk. Zorg ervoor dat jouw adres onder aan je brief 
staat! Ook stop je nog een aandenken in de fles. Denk hierbij aan 
zand, schelpen of bijvoorbeeld een hangertje voor aan een 
kettinkje. Als het maar niet te zwaar is! 

 
Doe het zo 
• Bovenaan zet je de datum van vandaag en de plaats waar je deze 

brief schrijft. 
• Je kiest een bestaand iemand aan wie je de brief of kaart gaat schrijven. 
• Je schrijft over wat je in de zomervakantie gedaan hebt. 
• Je kijkt hierboven goed na hoe je een persoonlijke brief moet schrijven. 
• Als de docent(e) je brief heeft nagekeken, kun je hem posten; in de brievenbus of 

in de zee! 
 
 


