SNELSCHRIJVEN
Probeer de volgende teksten zo snel mogelijk over te schrijven. Je krijgt hier 1 minuut de tijd
voor. Als je de tekst geschreven hebt, laat je de tekst nakijken door een klasgenoot.

Tekst 1
38
98
117
158
183
116
153
180
209

Het was midden in de nacht en iedereen sliep al.
Bas de hond lag in zijn mand te slapen toen hij plotseling gekraak hoorde.
Wat voor geluid was dat?
Als een goede waakhond besloot hij te gaan kijken.
Voor de deur zag hij een zwarte schim staan.
Deze probeerde het huis binnen te komen.
De hond begon te blaffen en de schim rende weg.
Bas ging weer in zijn mand liggen.
Dat had hij toch maar goed opgelost!

Tekst 2
37
Voor welke dieren zijn de meeste mensen bang?
55
Dat zijn vast spinnen.
89
Ze hebben acht dunne poten met haren erop.
128 En een dikke kop met grote ogen die je aan kijken.
166 Als ik aan spinnen denk begin ik al te bibberen.
221 Er wordt wel gezegd dat spinnen banger zijn voor mensen dan mensen
232 voor spinnen.
259 Dat geldt toch echt niet voor mij!
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SNELSCHRIJVEN

Naam:……………………

Tekst 1

Tekst 2
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Beoordelingspunten bij het snelschrijven

Naam:…………………….

Tekst 1
Beoordelingspunten
Staan alle letters in dezelfde richting?
Zijn alle letters goed met elkaar verbonden?
Zijn alle onderlussen en bovenlussen even lang?
Zijn de lussen allemaal mooi open?
Zijn alle hoofdletters even hoog als de bovenlussen?
Zijn alle letters even groot?
Staan de puntjes allemaal op de i, de j en de ij?
Zijn de ruimten tussen de woorden overal gelijk?
Kun je goed het verschil zien tussen een a en een d? En tussen
een p en een n?
Gaan de rompen van de letters nergens door de lijn?
Raken de letters van de verschillende regels elkaar niet?
Schrijftempo
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……..letters
p/m

Tekst 2
Beoordelingspunten
Staan alle letters in dezelfde richting?
Zijn alle letters goed met elkaar verbonden?
Zijn alle onderlussen en bovenlussen even lang?
Zijn de lussen allemaal mooi open?
Zijn alle hoofdletters even hoog als de bovenlussen?
Zijn alle letters even groot?
Staan de puntjes allemaal op de i, de j en de ij?
Zijn de ruimten tussen de woorden overal gelijk?
Kun je goed het verschil zien tussen een a en een d? En tussen
een p en een n?
Gaan de rompen van de letters nergens door de lijn?
Raken de letters van de verschillende regels elkaar niet?
Schrijftempo
Beoordeeld door:……………………………………………
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