
 

 

Werken met de checklist 

Opdracht 

 

Opdracht 1  

 

1. Kijk naar de Checklist 

 

2. Verdeel de punten van de checklist 

1 op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier op:

 

____________________

3. Bekijk de brief en let op jouw punten.

 

4. Zet een vinkje � vo

heeft gedaan.  

 

5. Bespreek nu samen

checklist. Welke punten zijn goed gedaan? 

een vinkje. 

 

6. Bedenk samen wat het beste punt was van de 

TOP een compliment

heeft gedaan. 

 

 

Top. Wat ik goed vond aan 

 

__________________________________________________________

 
 

7. Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

schrijver. Kies samen één verbeterpunt en maak hier één 

 

 

Tip. Als de schrijver de 

 

__________________________________________________________

 

dan wordt de brief nog beter.

 
 

8. Geef nu allemaal je compliment en één tip aan de schrijver.
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Werken met de checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F 

Kijk naar de Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F.  

Verdeel de punten van de checklist in je groep. Ieder beoordeelt

op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier op:

________________________________________________

let op jouw punten.  

voor het cijfer van jouw punt(en) als de schrijver

samen punt voor punt de checklist. Ga langs alle punten van de 

unten zijn goed gedaan? Zet bij alle punten die goed gaan 

Bedenk samen wat het beste punt was van de schrijver. Schrijf hieronder bij 

compliment voor de schrijver over het punt dat hij of zij het beste 

Wat ik goed vond aan de sollicitatiebrief is: 

__________________________________________________________

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

. Kies samen één verbeterpunt en maak hier één TIP van

 volgende keer … 

__________________________________________________________

wordt de brief nog beter. 

Geef nu allemaal je compliment en één tip aan de schrijver. 
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ollicitatiebrief schrijven 2F - 

in je groep. Ieder beoordeelt sollicitatiebrief 

op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier op: 

____________________________ 

schrijver het goed 

alle punten van de 

Zet bij alle punten die goed gaan 

. Schrijf hieronder bij 

over het punt dat hij of zij het beste 

__________________________________________________________  

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

van. 

__________________________________________________________ 



 

 

 
Sollicitatiebrief 1 

 
 
 
Gusto Catering 
 
Mevrouw Westing 
Nieuwe Waterwegstraat 58
3080 VT Rotterdam 
 
Rotterdam, 18 januari 2013
 
Betreft: Sollicitatie stageplaats
 
Geachte mevrouw Westing,
 
Ik hoorde van mijn begeleider op school dat u een stageplaats heeft voor leerlingen 
van mijn school ik wil graag bij u stage lope
vertellen ik ben een meisje van vijftien jaar en ik zit nu in de derde klas van het vmbo. 
Ik vind de horecalessen het leukst ik vind het heel leuk om te koken en eten mooi te 
serveeren maar koken voor veel mensen tegeli
ik graag bij u stage lopen dan kan ik dat leren. 
 
Ik hoor wel van u of ik kan komen.
 
Groeten, 
Arti 
 
 
Van der Veldestraat 34 
3175 VN Dordrecht 
010-4578901 
articooper@web.nl 
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Waterwegstraat 58 

Rotterdam, 18 januari 2013 

Betreft: Sollicitatie stageplaats 

Geachte mevrouw Westing, 

Ik hoorde van mijn begeleider op school dat u een stageplaats heeft voor leerlingen 
van mijn school ik wil graag bij u stage lopen. Eerst zal ik wat meer over mezelf 
vertellen ik ben een meisje van vijftien jaar en ik zit nu in de derde klas van het vmbo. 
Ik vind de horecalessen het leukst ik vind het heel leuk om te koken en eten mooi te 
serveeren maar koken voor veel mensen tegelijk heb ik nog nooit gedaan daarom wil 
ik graag bij u stage lopen dan kan ik dat leren.  

Ik hoor wel van u of ik kan komen. 
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Ik hoorde van mijn begeleider op school dat u een stageplaats heeft voor leerlingen 
n. Eerst zal ik wat meer over mezelf 

vertellen ik ben een meisje van vijftien jaar en ik zit nu in de derde klas van het vmbo. 
Ik vind de horecalessen het leukst ik vind het heel leuk om te koken en eten mooi te 

jk heb ik nog nooit gedaan daarom wil 



 

 

 

Opdracht 2 

 
 

1. Kijk naar sollicitatiebrief 2. Beoordeel nu deze brief op jouw punten.

 

2. Zet een vinkje � voor het cijfer van jouw punt(en), als de schrijver het 

heeft gedaan.  

 

3. Bespreek weer samen 

de checklist. Welke punten zijn goed gedaan? Deze punten kun je nu allemaal 

afvinken.  

 

4. Bedenk samen wat het beste punt was van de schrijver. Schrijf hieronder bij 

TOP een compliment

gedaan.  

 

 

Top: Wat ik goed vond aan 

 

__________________________________________________________

 

 

 

5. Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

schrijver. Kies samen één verbeterpunt en maak hier één tip van. Schrijf de tip 

hieronder op.  

 

 

Tip: Als de schrijver de volgende keer 

 

_______________________________________________

 

dan wordt de brief nog beter.
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Kijk naar sollicitatiebrief 2. Beoordeel nu deze brief op jouw punten.

voor het cijfer van jouw punt(en), als de schrijver het 

samen punt voor punt de checklist. Ga langs alle punten van 

Welke punten zijn goed gedaan? Deze punten kun je nu allemaal 

Bedenk samen wat het beste punt was van de schrijver. Schrijf hieronder bij 

compliment voor de schrijver over het punt dat hij het beste heeft 

Wat ik goed vond aan sollicitatiebrief 2 is: 

__________________________________________________________

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

schrijver. Kies samen één verbeterpunt en maak hier één tip van. Schrijf de tip 

volgende keer  

__________________________________________________________

nog beter. 
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Kijk naar sollicitatiebrief 2. Beoordeel nu deze brief op jouw punten. 

voor het cijfer van jouw punt(en), als de schrijver het goed 

alle punten van 

Welke punten zijn goed gedaan? Deze punten kun je nu allemaal 

Bedenk samen wat het beste punt was van de schrijver. Schrijf hieronder bij 

voor de schrijver over het punt dat hij het beste heeft 

__________________________________________________________  

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

schrijver. Kies samen één verbeterpunt en maak hier één tip van. Schrijf de tip 

___________ 



 

 

 
Sollicitatiebrief 2 

 
 
 
Cateringbedrijf Jummy 
De Hoogstraat 189 
Rotterdam 3380 FK 
 
 
 
Hallo mevrouw, 
Ik moet stage lopen Voor mijn school. Ik wil graag drie weken stage lopen op dinsdag 
en donderdag. Kan dat? Ik kan al goed koken. Alleen niet zo goed voor veel mensen. 
En ik hou niet van afwasen. Maar verder vind ik alles leuk van koken. Nou ik hoop dat 
ik mag komen. Dit is mijn e
Maar u mag het ook aan mijn school doorgeve.
    Groeten van Rajiv. 
 
 
Rajiv Khan 
Muyskenweg 88 rajivkhan@inter.nl
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Ik moet stage lopen Voor mijn school. Ik wil graag drie weken stage lopen op dinsdag 
en donderdag. Kan dat? Ik kan al goed koken. Alleen niet zo goed voor veel mensen. 
En ik hou niet van afwasen. Maar verder vind ik alles leuk van koken. Nou ik hoop dat 

mag komen. Dit is mijn e-mail. rajivkhan@inter.nl  
Maar u mag het ook aan mijn school doorgeve. 

rajivkhan@inter.nl 
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