
Persoonlijk of zakelijk?  

Hieronder zie je een lijst met woorden. Sommige woorden horen bij een persoonlijke brief, andere 

woorden juist bij een zakelijke brief. Zet een kruisje in de goede kolom.  

 

 Persoonlijke 

brief  

Zakelijke brief Allebei 

Groetjes!    

Hoogachtend,    

Geachte heer, mevrouw,    

xxx    

Beste Naomi,    

Lieve John,    

Met vriendelijke groet,    

Betreft:    

    

Het onderwerp van de brief noem 

je bovenaan. 

   

Je eigen naam en adres schrijf je 

helemaal bovenaan. 

   

Je schrijft plaats en datum boven je 

brief.  

   

Je verdeelt de tekst in alinea’s.    

Je gebruikt een vrije indeling.    

Je gebruikt de Amerikaanse 

indeling. 

   

Je maakt geen spelfouten.    

Je schrijft in de jij–vorm.    

Je schrijft in de u–vorm.    

    

Je schrijft je tante om te vragen wat 

je neefje voor zijn verjaardag wil 

hebben. 

   

Je schrijft naar het bejaardenhuis in 

de buurt omdat je op zoek bent 

naar vakantiewerk.  

   

Je schrijft naar de directeur van je 

school om te klagen over de vieze 

wc’s. 

   

Je schrijft naar je vakantieliefde, 

omdat je hem/haar mist. 

   

Je schrijft naar een tv–show om je 

zus op te geven. 

   

Je schrijft naar Carry Slee, omdat 

je graag informatie wilt voor je 

spreekbeurt. 

   



Antwoorden 

 Persoonlijke 

brief  

Zakelijke brief Allebei 

Groetjes! x   

Hoogachtend,  x  

Geachte heer, mevrouw,  x  

xxx x   

Beste Naomi, x   

Lieve John, x   

Met vriendelijke groet,  x  

Betreft:  x  

    

Het onderwerp van de brief noem 

je bovenaan. 

 x  

Je eigen naam en adres schrijf je 

helemaal bovenaan. 

 x  

Je schrijft plaats en datum boven je 

brief.  

  x 

Je verdeelt de tekst in alinea’s.   x 

Je gebruikt een vrije indeling. x   

Je gebruikt de Amerikaanse 

indeling. 

 x  

Je maakt geen spelfouten.   x 

Je schrijft in de jij–vorm. x   

Je schrijft in de u–vorm.  x  

    

Je schrijft je tante om te vragen wat 

je neefje voor zijn verjaardag wil 

hebben. 

x   

Je schrijft naar het bejaardenhuis in 

de buurt omdat je op zoek bent 

naar vakantiewerk.  

 x  

Je schrijft naar de directeur van je 

school om te klagen over de vieze 

wc’s. 

 x  

Je schrijft naar je vakantieliefde, 

omdat je hem/haar mist. 

x   

Je schrijft naar een tv–show om je 

zus op te geven. 

 x  

Je schrijft naar Carry Slee, omdat 

je graag informatie wilt voor je 

spreekbeurt. 

 x  

 


