Gepost (1)
1. Begrijpend lezen
Lees het artikel ‘Minder brieven, meer pakjes’ op pag. 1 van Kits.
a. Leg uit in je eigen woorden.
Waarom zal Bpost minder vaak niet-dringende post bedelen?

b. Op welke twee dagen wordt niet-dringende post geleverd?
of
c. Wat wordt er wanneer geleverd?
Plaats deze woorden in de juiste kolom.
pakje, wekelijks magazine, brief, reclamefolder, dagkrant, postkaart, priorbrief, rouwbrief, Kits-krant

elke dag

elke weekdag

2 x/week

2. Communicatie
Het middel om te communiceren is afgestemd op het doel dat je wil bereiken.
Bekijk onderstaande berichten.
Noteer onder elke foto het antwoord op deze vragen.

A. Welk middel om te communiceren gebruikt men hier?
B. Hoe wordt dit gebruikt? (digitaal, analoog of beide)
C. Hoe wordt dit middel ingezet? (zakelijk, ontspanning of beide)
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Gepost (2)
5.

4.
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3. Taal
De taal die gebruikt wordt, is afgestemd op de manier van communiceren.
Lees en vergelijk onderstaande boodschappen. Beantwoord deze vragen.
a. Op welke manier is de vorm verschillend? Geef 4 voorbeelden.
X
X
X
X
b. Op welke manier is de taal verschillend? Geef 4 voorbeelden.
X
X
X

(uit: Relmuis)

(bron: livecareer.nl)

X

Gepost (3)
4. Lang geleden
Snel een berichtje typen en meteen ook versturen?
In de middeleeuwen ging het er heel anders aan toe!

BENODIGDHEDEN

Maak je eigen brief op ‘middeleeuwse wijze’.

A. Je papier er oud laten uitzien

oneven
X Scheur de randen van het blad. Zo krijg je een
X Vul het soepbord met de koude koffie.
X Laat je blad er even in weken.
X Laat het blad uitdruppen.
X Hang het op aan een waslijn.

B. Een boodschap bedenken

zijkant.

- een kop koude koffie
- een soepbord
- wit papier
- wasknijpers
- waslijn of wasrek
- inkt en kalligrafiepen (of stif ten)
- kurk, aardappel of gum
- een breekmes of gutsmesje
- een kaars
- lucifers

in de middeleeuwen.
Bedenk ondertussen wat je wil schrijven. Je leeft
nieuw tje. Wat heb je te melden?
Je bent een koning, paus … Je hebt een belangrijk
een taal die aangepast is aan de functie die je
Op welke manier zal je dat verwoorden? Hanteer
had. Schrijf deze boodschap in je kladschrif t.

C. Handschrift

het internet op zoek naar kalligrafie of voorMen gebruikte vaak een mooi handschrift. Ga op
en woorden. Probeer (een deel van) je tekst om
beelden van handlettering. Oefen enkele letters
g is, kan je het overschrijven.
te zetten in dit handschrift. Wanneer je blad droo

D. Zegel

een eenvoudig ontwerp. Knip het ontwerp uit.
Ontwerp een tekening voor je zegel. Zorg voor
de overtollige ruimte voorzichtig weg met
Leg het ontwerp op je aardappel/kurk of gum. Snij
zichtig aan. Druppel de was in de vorm van
een mes. Neem daarna je tekst. Steek de kaars voor
iets vaster is (maar niet helemaal opgedroogd!)
een munt. Laat de was drogen. Wanneer de was
in en maak hem dan voorzichtig los. Laat
stempel je je zegel in de was. Duw de zegel er even
drogen.

Nu nog een koerier en een paard zoeken en
je brief kan verstuurd worden!
					
Succes!

