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Hoofdstuk 1
Bij de tekst ‘De verjaardag’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Waar zijn Mark en Bilal?
- Kennen Mark en Bilal elkaar? Hoe weet je dat?
- Waarover praten Mark en Bilal?
- Heeft Mark kinderen?
- Hoe laat gaan Mark en Bilal naar huis?
- Wat betekent ‘De tijd vliegt’ denk je?
- Vond Bilal het leuk om met Mark te praten? Hoe weet je dat?
B. Print voor elk tweetal de onderstaande tekst. Knip de strookjes tekst uit, doe ze in een envelop of
maak ze vast met een paperclip. Laat in tweetallen de tekst op volgorde leggen zonder in het boek te
kijken.


Bilal is op de verjaardag van zijn neef.
Hij zit naast Mark op de bank.
Bilal kent Mark nog niet.


‘Hoi! Ik zal me even voorstellen. Ik heet Bilal’, zegt Bilal.
‘Mijn naam is Mark’, zegt Mark.


Bilal en Mark praten over familie.
Bilal heeft drie kinderen. Zijn ouders wonen in Irak.
Mark heeft geen kinderen, maar zijn zus wel. Hij heeft twee neefjes en één nichtje.
Mark is getrouwd met Vera.


Het is erg gezellig.
Om twaalf uur gaan Bilal en Mark naar huis.


‘Tot ziens!’, zegt Bilal. ‘De tijd vliegt. Het was gezellig.’
‘Het was leuk kennis met je te maken.
Tot ziens!’, zegt Mark.
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Bij opdracht 1 – Woordspinnen
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een blad met woordspinnen en laat ze
zoveel mogelijk woorden bedenken bij de woorden bij opdracht 1. Laat hierbij ook de lidwoorden
opschrijven. Bespreek de woorden die de groepjes hebben opgeschreven klassikaal of laat de
woorden door de groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepje schrijft de meeste woorden op?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.


zich voorstellen

de verjaardag
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de kinderen

de tijd
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Voor opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
3
(Wie/wat) (werkwoord) (rest)
Ik
Wij

moet
hebben

om acht uur werken.
twee kinderen.

Print de onderstaande oefening uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

bel

……………………………………………………………… .

2.

Mijn zus

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

heet

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

om half negen.

5.

Mijn familie

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

hebben

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

naar huis.

8.

De kinderen

……………………

……………………………………………………………… .


Na opdracht 14 – Dialoog
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
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SPREKEN
Cursist A en cursist B: jullie zitten in de klas. Cursist B: je bent nieuw op deze school. Praat
samen.
Voer het gesprek vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol
Cursist A
Hallo. Ben je nieuw op deze school?

Cursist B

Ja, ik ben hier nieuw.
Ik zal me even voorstellen. Ik heet (je naam).
Mijn naam is (je naam).
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit (je land).
Weet je al hoe onze docent heet?
Ja, hij heet Bert, toch?
Ja, dat klopt. Hij heet Bert de Boer.
O ja.
Woon je ook in de stad?
Ik woon in (je woonplaats).
Heb je kinderen?
Nee, ik heb geen kinderen. / Ja, ik heb …
kinderen.
Oh, de les begint. Veel succes met
Nederlands leren!
Dank je wel.
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Vóór dictee – Rendictee
Maak tweetallen. Hang op de gang een lijst met 10 woorden in een groot lettertype. Bijvoorbeeld:
moeder | goedemorgen | naam | moeilijk | school | hond | maandag | leuk | mijn | vader
Na het startsein rennen de cursisten A naar de gang (zonder pen en papier). Ze lezen de 10 woorden.
Ze proberen een of meer woorden te onthouden en rennen terug. A vertelt het woord aan B en B
schrijft de woorden op. Als B niet weet hoe je het woord schrijft, moet A het woord spellen. Als alle
woorden opgeschreven zijn, gaat het tweetal zitten. Het spel wordt stilgelegd en de docent
controleert de woorden. Zijn niet alle woorden correct geschreven, dan gaat het spel verder totdat
een tweetal alle woorden goed geschreven heeft.

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 2
Bij de tekst ‘In de supermarkt’
Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Wat doet Hassan allemaal deze dag?
- Wat neemt Hassan als ontbijt?
- Wat neem jij altijd als ontbijt?
- Waarom moet Hassan boodschappen doen?
- Hoe gaat hij naar de winkel?
- Hoe ga jij altijd naar de supermarkt?
- Hoe betaalt Hassan de boodschappen?
- Hoe betaal jij altijd de boodschappen?
- Spaart Hassan zegeltjes?
- Spaar jij zegeltjes van een winkel? Waarom?

Bij opdracht 1 – Woordspinnen
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een blad met woordspinnen (zie
volgende pagina) en laat ze zoveel mogelijk woorden bedenken bij de woorden horen. Laat hierbij
ook de lidwoorden opschrijven. Bespreek de woorden die de groepjes hebben opgeschreven
klassikaal of laat de woorden door de groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepjes schrijft de meeste woorden op?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.
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het ontbijt

de pinpas
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de supermarkt

de groente
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Na opdracht 4 – Domino
Print voor ieder tweetal onderstaand dominosetje. Hieronder staan twee sets. Knip de dominostenen
over de stippenlijn los. Ieder tweetal krijgt een dominosetje. Laat de juiste woorden die bij elkaar
passen aan elkaar leggen tot er een slinger ontstaat.

het brood

koken

het brood

koken

de zegels

eten

de zegels

eten

de koffie

sparen

de koffie

sparen

de
boodschappen

drinken

de
boodschappen

drinken

het geld

doen

het geld

doen

de naam

betalen

de naam

betalen

de bus

heten

de bus

heten

de groente

rijden

de groente

rijden

Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
Ik
Hij

ga
eet

straks boodschappen doen.
veel brood.

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

betaal

……………………………………………………………… .

2.

De groente

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

drinkt

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

in de supermarkt.

5.

Hassan

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

spaar

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

twee boterhammen.

8.

De winkels

……………………

……………………………………………………………… .


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

…………………..... betaal

……………………………………………………………… .

2.

De groente

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

drinkt

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

in de supermarkt.

5.

Hassan

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

spaar

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

twee boterhammen.

8.

De winkels

……………………

……………………………………………………………… .
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Na opdracht 14 – Spreeksport ‘drinken, werken, zijn, hebben’
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT - drinken, werken, zijn, hebben
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A

Cursist B

1. Wat drink jij?

Ik drink thee.

2. Wat drinkt hij?

Hij drinkt thee.

3. Wat drinken jullie?

Wij drinken thee.

4. Wat drinken zij?

Zij drinken thee.

5. Waar werk jij?

Ik werk bij de Hema.

6. Waar werkt zij?

Zij werkt bij de Hema.

7. Waar werken jullie?

Wij werken bij de Hema.

8. Hebt u kinderen?

Ja, ik heb kinderen.
Nee, ik heb geen kinderen.
Ja, hij heeft kinderen.
Nee, hij heeft geen kinderen.
Ja, wij hebben een auto.
Nee, wij hebben geen auto.
Ja, ik heb een fiets.
Nee, ik heb geen fiets.
Ja, ik ben op school.
Nee, ik ben niet op school.
Ja, ik ben morgen vrij.
Nee, ik ben morgen niet vrij.
Ja, hij is ziek.
Nee, hij is niet ziek.
Ja, zij is vrij.
Nee, zij is niet vrij.
Ja, wij zijn klaar.
Nee, wij zijn niet klaar.
Ja, zij zijn buiten.
Nee, zij zijn binnen.
Ja, jullie zijn te laat.
Nee, jullie zijn niet te laat.
Ja, hij is te laat.
Nee, hij is niet te laat.
Ja, ik ben moe.
Nee, ik ben niet moe.

9. Heeft hij kinderen?
10. Hebben jullie een auto?
11. Heb jij een fiets?
12. Ben je op school?
13. Bent u morgen vrij?
14. Is hij ziek?
15. Is zij vrij?
16. Zijn jullie klaar?
17. Zijn zij buiten?
18. Zijn wij te laat?
20. Is hij te laat?
21. Ben je moe?
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Na opdracht 14 – Vragencarrousel
Knip de kaartjes met vragen los. Er moeten net zoveel vragen als cursisten zijn. Geef iedere cursist
een kaartje. Behandel eventueel de vragen en schrijf mogelijke antwoorden op het bord.
De cursisten lopen daarna rond en stellen hun vraag aan een ander. Nadat er antwoord is gegeven op
de vraag, ruilen de cursisten van kaartje en lopen met hun nieuwe vraag naar een andere cursist.
Herhaal dit een aantal keer.

Heb je kinderen?

Hoe heet jij?

Waar werk je?

Wat is uw naam?

Waar kom je vandaan?

Waar woon je?

Spaart u zegeltjes?

Wilt u de bon?

Wat wil je drinken?

Hoe heet de docent?

Bent u morgen vrij?

Heb je een auto?

Wat drink je bij het ontbijt?

Wat eet je bij de lunch?

Wat drink je in de pauze?

Vóór dictee – Woorden flitsen
Schrijf op (de achterkant van) het bord tien à vijftien woorden uit de les. Bijvoorbeeld:
zomer | warm | winkel | pinpas | brood | ontbijten | drinken | koffie | winter | groente | vis
Laat de cursisten 2 à 5 minuten naar de woorden kijken. Bedek de woorden nu, maar veeg ze niet uit.
Laat de cursisten snel de woorden opschrijven, in bijvoorbeeld 5 minuten.
Laat daarna in tweetallen bekijken welke woorden ze nog wisten en of ze goed geschreven zijn.
Laat daarna de woorden zien. Bespreek klassikaal de betekenis van de woorden. Bespreek vooral de
woorden die weinig cursisten hadden opgeschreven.

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!
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Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 3
Bij de tekst ‘Met het openbaar vervoer’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waarom moet Wahid vandaag naar Amsterdam?
- Hoe gaat Wahid naar het station?
- Waarom moet Wahid rennen?
- Hoelang zit Wahid in de bus?
- Waar koopt Wahid een treinkaartje? Waar kun je nog meer een treinkaartje kopen?
- Wat voor soort kaartje koopt Wahid? Weet je wat dat betekent? Welke kaartjes kun je nog meer
kopen?
- Waarom gaat Wahid naar de conducteur?
- Waar kun je zelf lezen op wel spoor de trein staat?
- Ga je zelf wel eens met de trein? Heb je een OV-chipkaart? Hoe werkt de OV-chipkaart?
- Waar kun je zien welke trein je moet nemen? (op de gele borden of blauwe schermen op het
station) Wat staat er allemaal op dat bord?
- Hoe kun je op internet zoeken welke trein je moet nemen? Welke informatie staat er allemaal bij?
B. Lees de tekst na behandeling een keer voor, zoals hieronder. Er is een aantal woorden veranderd.
Laat de cursisten in hun boek de woorden onderstrepen die zijn veranderd.

Wahid moet vanavond (vandaag) naar Amsterdam.
Hij moet examen doen voor zijn opleiding.
Om zeven uur geeft (gaat) de wekker af.
Wahid staat op en gaat beneden douchen (ontbijten).
Na het ontbijt loopt Wahid op (naar) de bushalte.
De bus vertrekt om acht uur. Hij is langzaam (laat), waardoor hij nog moet rennen om de bus te
halen.
Twintig minuten later heeft (is) Wahid op het station.
Hij gaat naar de kaartjesautomaat.
Hij wil (koopt) een dagretour naar Amsterdam.
Wahid weet niet welke trein hij gaat (moet) nemen.
Hij ziet een conducteur en loopt op haar (hem) af.
‘Vanaf welk perron (spoor) vertrekt de intercity naar Amsterdam?’, roept (vraagt) Wahid.
‘Vanaf spoor 2’, zegt de conducteur.
‘Dank je (u) wel!’, zegt Wahid.
Dan loopt hij snel naar de intercity (trein), want die vertrekt al over drie minuten.

 Vraag hoeveel woorden de cursisten hebben onderstreept. Antwoord: 13
 Lees de tekst nogmaals voor om de woorden te controleren.
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Bij opdracht 1 – Woordspinspel
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een lege woordspin en laat ze zo veel
mogelijk woorden bedenken bij ‘de trein’. Laat hierbij ook de lidwoorden opschrijven. Geef
bijvoorbeeld 5 minuten de tijd per woord. Bespreek de woorden die de groepjes hebben
opgeschreven klassikaal of laat de woorden door de groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepjes schrijft de meeste woorden op die bij ‘de trein’ horen?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.
Doe het spel daarna nog een keer met ‘de bus’. Op deze manier worden de verschillen en
overeenkomsten tussen beide vormen van het OV verduidelijkt.


de trein



de bus
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Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
(Wie/Wat) (werkwoord)

3
(rest)

Ik
Mijn man

naar het station.
op een school.

loop
werkt

Print de oefening uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

vertrekt

……………………………………………………………… .

2.

De conducteur

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

loop

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

met de bus naar huis.

5.

Mijn wekker

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

ontbijten

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

vanaf spoor 6.

8.

De trein

……………………

……………………………………………………………… .



Bij opdracht 9 - Groepsdomino
Knip het blad op de volgende pagina in repen met een antwoord en een vraagzin aan elkaar. Er
moeten net zoveel stroken als cursisten zijn. Elke cursist moet op zoek naar twee partners: één die
het juiste antwoord op zijn vraag geeft en één die de juiste vraag bij zijn antwoord kan geven. Als
iedereen zijn/haar partners gevonden heeft, ontstaat er vanzelf een slinger door de klas.
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antwoord: Met de auto.

Vraag: Hoe laat is het?

antwoord: Het is 10 uur.

Vraag: Wat ligt er op tafel?

antwoord: mijn boek

Vraag: Waar ga je naartoe?

antwoord: Ik ga naar huis.

Vraag: Waarom ga je met de bus?

antwoord: Mijn fiets is kapot.

Vraag: Wie is dat?

antwoord: Dat is onze docent.

Vraag: Wanneer ga je op vakantie?

antwoord: 2 augustus

Vraag: Hoe lang ben je?

antwoord: één meter zeventig

Vraag: Hoe lang woon je in Nederland?

antwoord: zes jaar.

Vraag: Waar ga je op vakantie?

antwoord: In Frankrijk.

Vraag: Hoe ga je naar school?

Vóór opdracht 10 – Zinsbouw vraagzinnen
Behandel de zinsbouw van open vraagzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de
tweede plaats in de zin.
3
2
1
(rest)
(Vraagwoord) (werkwoord) (wie/wat)
Waar
Wanneer

woont
ga

u?
je

naar huis?

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Vraagzinnen maken
Maak zelf vraagzinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
3
Vraagwoord

2
werkwoord

1
wie/wat

( rest )

1. Waar

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

2. ……………………

heet

…………………………

(……………………………………) ?

3. ……………………

……………………

jullie

(……………………………………) ?

4. Hoe laat

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

5. ……………………

……………………

u

(……………………………………) ?

6. ……………………

moeten

…………………………

(……………………………………) ?

7. Wat

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

8. ……………………

……………………

de trein

(……………………………………) ?



Vraagzinnen maken
Maak zelf vraagzinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
3
Vraagwoord

2
werkwoord

1
wie/wat

( rest )

1. Waar

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

2. ……………………

heet

…………………………

(……………………………………) ?

3. ……………………

……………………

jullie

(……………………………………) ?

4. Hoe laat

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

5. ……………………

……………………

u

(……………………………………) ?

6. ……………………

moeten

…………………………

(……………………………………) ?

7. Wat

……………………

…………………………

(……………………………………) ?

8. ……………………

……………………

de trein

(……………………………………) ?
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Na opdracht 14 – Spreeksport ‘komen & gaan’
Print de volgende pagina’s voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT – komen & gaan
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A

Cursist B

1. Ga je met de bus naar school?

Ja, ik ga met de bus naar school.
Nee, ik ga niet met de bus naar school.
Ja, wij gaan op vakantie.
Nee, wij gaan niet op vakantie.
Ja, ik morgen ook.
Nee, ik kom morgen niet.
Hij komt ook.
Hij komt morgen niet.
Ja, wij komen zaterdag (graag) eten.
Nee, wij komen zaterdag niet eten.
Ja, de bus komt om half vier.
Nee, de bus komt om kwart voor vier.
Ja, deze trein gaat naar Zwolle.
Nee, deze trein gaat niet naar Zwolle.
Ja, ik ga mee.
Nee, ik ga niet mee.
Ja, zij gaat ook mee.
Nee, zij gaat niet mee.
Ja, de docent komt uit Utrecht.
Nee, de docent komt niet uit Utrecht.
Ja, wij komen uit Marokko.
Nee, wij komen niet uit Marokko.
Ja, ik heb een auto.
Nee, ik heb geen auto.
Ja, hij heeft een fiets.
Nee, hij heeft geen fiets.
Ja, ik heb twee kinderen.
Nee, ik heb geen kinderen.
Ja, zij hebben drie kinderen.
Nee, zij hebben geen kinderen.
Ja, ik ben moe.
Nee, ik ben niet moe.
Ja, hij is klaar.
Nee, hij is niet klaar.
Ja, jullie zijn te laat.
Nee, jullie zijn niet te laat.

2. Gaan jullie op vakantie?
3. Kom je morgen ook?
4. En hij?
5. Komen jullie zaterdag eten?
6. Komt de bus om half vier?
7. Gaat deze trein naar Zwolle?
8. Ga je mee naar de kantine?
9. Gaat zij ook mee?
10. Komt de docent uit Utrecht?
11. Komen jullie uit Marokko?
12. Hebt u een auto?
13. Heeft hij een fiets?
14. Heb je kinderen?
15. Hebben zij kinderen?
16. Ben je moe?
17. Is hij klaar?
18. Zijn wij te laat?

Z.O.Z.
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19. Zijn deze stoelen bezet?
20. Is dat boek van jou?
21. Zijn die pennen van jou?
22. Is de computer aan?
23. Is de koffie lekker?
24. Ga je mee naar de film?
25. Gaan jullie ook mee?
26. Kom je vanavond ook?
27. Komt je familie deze zomer?
28. Komen jullie zaterdag op het feest?
29. Gaat deze bus naar het station?
30. Gaat u mee?

Instap II

Ja, deze stoelen zijn bezet.
Nee, deze stoelen zijn vrij.
Ja, dat boek is van mij.
Nee, dat boek is niet van mij.
Ja, die pennen zijn van mij.
Nee, die pennen zijn niet van mij.
Ja, de computer is aan.
Nee, de computer is uit.
Ja, de koffie is lekker.
Nee, de koffie is niet lekker.
Ja, ik ga mee.
Nee, ik ga niet mee.
Ja, wij gaan ook mee.
Nee, wij gaan niet mee.
Ja, ik kom vanavond ook.
Nee, ik kom niet.
Ja, mijn familie komt deze zomer.
Nee, mijn familie komt deze zomer niet.
Ja, wij komen zaterdag op het feest.
Nee, wij komen zaterdag niet op het feest.
Ja, deze bus gaat naar het station.
Nee, deze bus gaat niet naar het station.
Ja, ik ga mee.
Nee, ik ga niet mee.
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Vóór dictee – Rendictee
Maak tweetallen. Hang op de gang een lijst met 10 woorden uit het dictee in een groot lettertype.
Bijvoorbeeld:
trein | oud | half | Nederland | werk | vaak | rechtdoor | linksaf | station | reis
Na het startsein rennen de cursisten A naar de gang (zonder pen en papier). Ze lezen de 10 woorden.
Ze proberen één of meer woorden te onthouden en rennen terug. A vertelt het woord aan B en B
schrijft de woorden op. Als B niet weet hoe je het woord schrijft, moet A het woord spellen. Als alle
woorden opgeschreven zijn, gaat het tweetal zitten. Het spel wordt stilgelegd en de docent
controleert de woorden. Zijn niet alle woorden correct geschreven, dan gaat het spel verder totdat
een tweetal alle woorden goed geschreven heeft.

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Laat in tweetallen antwoorden of vragen bedenken bij de zinnen uit het dictee.
1. Hoe laat gaat de bus?
Antwoord: De bus gaat om drie uur.
2. Ik reis met de trein.
Vraag: Hoe ga je naar Amsterdam?
3. Het is tien over half zes.
Vraag: Hoe laat is het?
4. Hoe oud ben jij?
Antwoord: Ik ben 40 jaar.
Enzovoort.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 4
Bij de tekst ‘Een groot huis’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Naar wat voor soort huis gaat Ghalib verhuizen? Wat voor soort huizen zijn er nog meer?
- Hoe heeft Ghalib het huis gekregen?
- Wat is een wachtlijst?
- Waarom wil Faisal ook verhuizen?
- Hoe gaat Faisal een nieuw huis zoeken?
- Hoe heb je je eigen huis gekregen?
- Heb je een huurhuis of een koophuis.
- Waar kun je de woonkrant halen?
- Woon je ook in een rijtjeshuis? Of in een ander soort huis?
- Wil je verhuizen? Waarom?
- Wat voor soort huis had je in je eigen land?

Bij opdracht 1 - Clusteren
Maak tweetallen. Geef ieder tweetal het lijstje woorden uit de linker kolom van de onderstaande
tabel. Waar horen de woorden bij? Laat de woorden onder de vier woorden in het boek schrijven.
correctiemodel

Waar horen de woorden bij?
het bed
de buren
wonen
koken
lezen
de gootsteen
huren
de trap
inschrijven
het gasfornuis
de deken
afwassen
de oven
de tuin
het kussen
slapen
de wekker
zoeken
de wachtlijst
de eengezinswoning

de rijtjeshuizen

de woonkrant

de keuken

de slaapkamer

de buren
wonen
de tuin
de
eengezinswoning
de trap

huren
lezen
inschrijven
zoeken
de wachtlijst

koken
de gootsteen
het gasfornuis
afwassen
de oven

het bed
de deken
het kussen
slapen
de wekker
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Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
Wij
Ik

hebben
huur

een groot huis.
deze flat.

Print de oefening uit op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

huren

……………………………………………………………… .

2.

Mijn keuken

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

hebben

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

volgend jaar verhuizen.

5.

De woonkamer

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

zoekt

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

twee slaapkamers.

8.

Een rijtjeshuis

……………………

……………………………………………………………… .



Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

huren

……………………………………………………………… .

2.

Mijn keuken

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

hebben

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

volgend jaar verhuizen.

5.

De woonkamer

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

zoekt

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

twee slaapkamers.

8.

Een rijtjeshuis

……………………

……………………………………………………………… .
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Vóór opdracht 10 – Zinsbouw vraagzinnen
Behandel de zinsbouw van gesloten vraagzinnen: bij vraagzinnen komt eerst het werkwoord en dan
pas het onderwerp.
3
2
1
( rest )
(vraagwoord) (werkwoord) (wie/wat)
woont
ga
Ga
Komt
Willen

Waar
Wanneer
x
x
x

u?
je
je
u
jullie

naar huis?
mee?
uit Italië?
koffie?



Vraagzinnen maken
Maak zelf vraagzinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
(3)
(Vraagwoord)

2
Werkwoord

1
wie/wat

( rest )

1. Hoeveel

……………………

…………………………

(……………………………………..) ?

2. ……………………

is

…………………………

(……………………………………..) ?

3.

x

……………………

je

……………………………………..… ?

4.

x

Hebben

…………………………

……………………………………….. ?

5.

x

……………………

jullie

……………………………………….. ?

6.

x

Komt

…………………………

……………………………………….. ?

7.

x

……………………

u

……………………………………….. ?

8.

x

Ga

…………………………

……………………………………….. ?



Na opdracht 12 – Spreeksport ‘ja, nee, niet, geen’
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT – ja, nee, niet, geen
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A

Cursist B

1. Woon je in een huurhuis?

Ja, ik woon in een huurhuis.
Nee, ik woon niet in een huurhuis.

2. Ga je straks boodschappen doen?

Ja, ik ga straks boodschappen doen.
Nee, ik ga straks geen boodschappen doen.

3. Gaat u met de trein?

Ja, ik ga met de trein
Nee, ik ga met de auto.

4. Slapen de kinderen?

Ja, de kinderen slapen.
Nee, de kinderen slapen niet.

5. Maak jij het huiswerk?

Ja, ik maak het huiswerk.
Nee, ik maak het huiswerk niet.

6. Moet hij vandaag werken?

Ja, hij moet vandaag werken.
Nee, hij moet vandaag niet werken.

7. Betaal je met je pinpas?

Ja, ik betaal met mijn pinpas.
Nee, ik betaal niet met mijn pinpas.

8. Moeten jullie morgen naar school?

Ja, wij moeten morgen naar school.
Nee, wij hoeven morgen niet naar school.

9. Is het feest gezellig?

Ja, het feest is gezellig.
Nee, het feest is niet gezellig.

10. Is het koud buiten?

Ja, het is buiten koud.
Nee, het is niet koud buiten.

11. Heb je een koophuis?

Ja, ik heb een koophuis.
Nee, ik heb geen koophuis.

12. Wonen jullie in een flat?

Ja, wij wonen in een flat.
Nee, wij wonen niet in een flat.
Z.O.Z.
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13. Hebben jullie vier slaapkamers?
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Ja, wij hebben vier slaapkamers.
Nee, wij hebben drie slaapkamers.

14. Heb jij een tuin?

Ja, ik heb een tuin.
Nee, ik heb geen tuin.

15. Woont u in een rijtjeshuis?

Ja, ik woon in een rijtjeshuis.
Nee, ik woon niet in een rijtjeshuis.

16. Hebben jullie een mooie keuken?

Ja, wij hebben een mooie keuken.
Nee, wij hebben geen mooie keuken.

17. Gaat Kim verhuizen?

Ja, zij gaat verhuizen.
Nee, zij gaat niet verhuizen.

18. Gaan jullie verhuizen?

Ja, wij gaan verhuizen.
Nee, wij gaan niet verhuizen.

19. Wil je koffie?

Ja, ik wil (graag) koffie.
Nee, ik wil geen koffie.

20. Kom je zaterdag eten?

Ja, ik kom (graag) eten.
Nee, ik kom niet eten.

21. Komen je kinderen ook?

Ja, mijn kinderen komen ook.
Nee, mijn kinderen komen niet.

22. Heeft u een woonkrant?

Ja, ik heb een woonkrant.
Nee, ik heb geen woonkrant.

23. Bent u de nieuwe buurman?

Ja, ik ben de nieuwe buurman.
Nee, ik ben de nieuwe buurman niet.

24. Zijn jullie de nieuwe buren?

Ja, wij zijn de nieuwe buren.
Nee, wij zijn de nieuwe buren niet.

25. Is het huis klaar?

Ja, het huis is klaar.
Nee, het huis is niet klaar.
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Vóór dictee – Zoek je partner
Iedereen krijgt een kaartje met daarop een woord. Iemand anders heeft het kaartje met het woord
dat erbij past. De cursisten moeten hun partner zoeken. Als iedereen zijn/haar partner heeft
gevonden, schrijf je de woordparen op het bord.

de tuin

het balkon

het meisje

de jongen

kopen

huren

de bovenwoning

de benedenwoning

de broer

de zus

inschrijven

uitschrijven

kapot

heel

mooi

lelijk

de slaapkamer

de woonkamer

de lift

de zesde verdieping

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Laat
de woorden opschrijven.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 5
Bij de tekst ‘Rare Nederlanders’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Wanneer komt Sinterklaas naar Nederland?
- Wie is Sinterklaas?
- Wie zijn de mannen met zwarte gezichten?
- Wanneer vieren we in Nederland de verjaardag van Sinterklaas?
- Welke andere typisch Nederlandse feesten ken je?
- Wat gaat Ghita bij de buurvrouw thuis doen?
- Hoe laat gaat de buurvrouw koken?
- Hoe laat eten de meeste Nederlanders?
- Hoe laat eet jij ’s avonds? En hoe laat eten de mensen in jouw land?
- Waarom vindt Ghita Nederlanders rare mensen? Vind jij dat ook?

B. Gatentekst
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Laat in tweetallen de gatentekst invullen. Leg uit dat er niet in het boek gekeken mag worden.
Er blijven drie woorden over: in, tuin, zwemmen
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Vul de woorden in.
Let op, er blijven 3 woorden over!
Kies uit:
kinderen | eten | Rare | in
half | komt | paard | woont

|
|

kletsen | zwemmen | naar | gaan
zwart | tuin | typisch | buurvrouw

Ghita ____________ sinds kort in Nederland. Het is november.
‘Sinterklaas _________ vandaag in het land. Hij komt om twee uur aan met de stoomboot.
Ga je mee ___________ de stad?’, vraagt Ghita’s buurvrouw.

Ghita gaat mee.
In de stad ziet ze een man met rode kleren, een wit ___________ en een staf in zijn hand.
Ook zijn er allemaal mannen met een __________ gezicht.
Ze dragen rare kleren. En ze delen snoep uit aan de ____________. Er worden heel veel
liedjes gezongen. ‘Dat is ____________ Nederlands’, zegt de buurvrouw.

Ghita en de buurvrouw ___________ weer naar huis.
‘Kom je een kopje koffie drinken?’, vraagt de ______________.
Dat wil Ghita wel. Dan kunnen ze samen gezellig _____________.

Ghita heeft koffie gedronken. En ze hebben veel gepraat.
Het is __________ zes. De buurvrouw zegt: ‘Ik ga koken. We gaan zo ___________.’
Ghita moet naar huis van de buurvrouw.

Ze vindt het onbeleefd: bij haar mag iedereen mee-eten.
‘___________ mensen hoor, die Nederlanders’, denkt Ghita.

 Welke 3 woorden blijven over? _________________, ______________, ______________
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Bij opdracht 1 – Lettergrepen & klemtoon
Laat de woorden bij opdracht 1 verdelen in lettergrepen.
Laat vervolgens een streepje zetten onder de lettergreep met de klemtoon.

Na opdracht 4 – Dialoog
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
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SPREKEN
Cursist A en B: jullie zijn buren.
Cursist A: je belt aan bij cursist B. Cursist B: je doet de deur open.
Voer het gesprek 4 keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A
Hallo buurvrouw/buurman.

Cursist B

Hoi buurvrouw/buurman.
Hoe gaat het?
Het gaat goed. Met jou ook?
Ja hoor, prima. Sinterklaas komt vandaag in
het land. Ik ga kijken in de stad met mijn
kinderen. Ga je ook mee?
Ja, leuk. Hoe laat gaan jullie?
De stoomboot komt om half twaalf aan.
Zullen we om elf uur weggaan?
Ja, dat is goed.
Rij je met mij mee?
Ja, graag!
Nou, gezellig. Tot zo dan!
Oké, tot zo!
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Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
(Wie/Wat) (werkwoord)

3
(rest)

Mijn bril
De kopjes

kapot.
op tafel.

is
staan

Print de oefening uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

Mijn buren

……………………

……………………………………………………………… .

2.

……………………

drink

……………………………………………………………… .

3.

……………………

……………………

koffie.

4.

……………………

vindt

……………………………………………………………… .

5.

Sinterklaas

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

eten

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

onbeleefd.

8.

Veel Nederlanders

……………………

……………………………………………………………… .



Na opdracht 11 – Spreeksport ‘kunnen & willen’
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT – kunnen & willen
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A
1. Kun je autorijden?
2. En hij?
3. Kunt u zwemmen?
4. Kunnen uw kinderen zwemmen?
5. Kan zij goed dansen?
6. Kan hij goed leren?
7. Willen jullie dit huis kopen?
8. Wil je mee naar de stad?
9. Wil hij ook mee?
10. Kun jij zaterdag komen?
11. Kan zij goed schrijven?
12. Wil jij een ijsje?
13. Wil zij een ijsje?
14. Willen jullie koffie?
15. Kan ik goed lezen?
16. Kunnen jullie Frans praten?
17. Kunnen jullie Engels praten?
18. Willen jullie doorgaan?

Cursist B
Ja, ik kan autorijden.
Nee, ik kan niet autorijden.
Ja, hij kan autorijden.
Nee, hij kan niet autorijden.
Ja, ik kan zwemmen.
Nee, ik kan niet zwemmen.
Ja, mijn kinderen kunnen zwemmen.
Nee, mijn kinderen kunnen niet zwemmen.
Ja, zij kan goed dansen.
Nee, zij kan niet goed dansen.
Ja, hij kan goed leren.
Nee, hij kan niet goed leren.
Ja, wij willen dit huis kopen.
Nee, wij willen dit huis niet kopen.
Ja, ik wil (graag) mee.
Nee, ik wil niet mee.
Ja, hij wil (graag) mee.
Nee, hij wil niet mee.
Ja, ik kan zaterdag komen.
Nee, ik kan zaterdag niet komen.
Ja, zij kan goed schrijven.
Nee, zij kan niet goed schrijven.
Ja, ik wil (graag) een ijsje.
Nee, ik wil geen ijsje.
Ja, zij wil (graag) een ijsje.
Nee, zij wil geen ijsje.
Ja, wij willen (graag) koffie.
Nee, wij willen geen koffie.
Ja, jij kunt goed lezen.
Nee, jij kunt niet goed lezen.
Ja, wij kunnen Frans praten.
Nee, wij kunnen geen Frans praten.
Ja, wij kunnen Engels praten.
Nee, wij kunnen geen Engels praten.
Ja, wij willen doorgaan.
Nee, wij willen niet doorgaan, wij willen
stoppen.
Z.O.Z.
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19. Wilt u thee of koffie?
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20. Kan een trein praten?

Ja, ik wil (graag) thee.
Nee, ik wil geen thee.
Nee, een trein kan niet praten.

21. Kan een deur praten?

Nee, een deur kan niet praten.

22. Kan een baby praten?

Nee, een baby kan niet praten.

23. Kun jij mij horen?

Ja, ik kan je horen.
Nee, ik kan je niet horen.
Ja, wij kunnen je horen.
Nee, wij kunnen je niet horen.
Ja, de docent kan goed Nederlands praten.

24. Kunnen jullie mij horen?
25. Kan de docent goed Nederlands praten?
26. Kun jij goed Nederlands praten?
27. Kan hij goed voetballen?
28. Wil hij verhuizen?
29. Wil hij naar Sinterklaas kijken?
30. Willen jullie een nieuwe opdracht?

Ja, ik kan goed Nederlands praten.
Nee, ik kan niet goed Nederlands praten.
Ja, hij kan goed voetballen.
Nee, hij kan niet goed voetballen.
Ja, hij wil (graag) verhuizen.
Nee, hij wil niet verhuizen.
Ja, hij wil naar Sinterklaas kijken.
Nee, hij wil niet naar Sinterklaas kijken.
Ja, wij willen een nieuwe opdracht.
Nee, wij willen geen nieuwe opdracht.

39

KleurRijker

Instap II

Bij opdracht 16 – Je eigen adres
Laat cursisten hun eigen adres opschrijven. Het gaat erom dat ze zien waar zij een hoofdletter
moeten schrijven: Voornaam, Achternaam, Straatnaam, postcodeLETTERS, Plaatsnaam, Landen.
Deel onderstaande opdracht uit en laat het in het boek plakken op bladzijde 60.


Vul je gegevens in.
Denk aan de hoofdletters!

Naam

: __________________________________________

Voornaam

: __________________________________________

Adres

: _________________________________ nr.______

Postcode

:  

Woonplaats

: __________________________________________

Land

: __________________________________________

Geboorteland

: __________________________________________



Vul je gegevens in.
Denk aan de hoofdletters!

Naam

: __________________________________________

Voornaam

: __________________________________________

Adres

: _________________________________ nr.______

Postcode

:  

Woonplaats

: __________________________________________

Land

: __________________________________________

Geboorteland

: __________________________________________
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Vóór dictee – Party & Taal
Print de kaartjes die hieronder staan en knip ze los.
Laat een cursist voor de klas komen en het woord op een kaartje lezen. Hij/zij tekent het woord op
het bord als er een potlood bij het woord staat en beeldt het woord uit als er een handje bij het
woord staat. Dit alles zonder te spreken! Zodra iemand het woord raadt, moet hij/zij ook het woord
spellen. De cursist voor de klas schrijft op het bord mee en controleert daarna middels het kaartje of
het woord goed geschreven is.
Het spel kan ook in groepjes gespeeld worden, alleen heb je dan meerdere sets kaartjes nodig.
Wedstrijdelement: het spel kan in teams gespeeld worden. Geef dan per woord bijvoorbeeld 30 à 60
seconden. Raadt het team het woord niet binnen de tijd, dan krijgt het andere team de mogelijkheid
om nog te raden en punten te verdienen.









de koffie

de vakantie

de thee

Zwarte Piet









het omaatje

het hondje

zwemmen

de kapper









Sinterklaas

de verjaardag

samen eten

de buren









december

verhuizen

gefeliciteerd

de keuken
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Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 6
Bij de tekst ‘Betalen’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Wat heeft Samir gekocht?
- Hoe betaalt Samir de boodschappen?
- Kijk naar het plaatje. Waarom beschermt Samir het pinapparaat?
- Wat voor post heeft Samir gekregen?
- Wat moet hij met de acceptgiro betalen?
- Waarom wil Samir een machtiging invullen?
- Hoe betaal jij de huur of hypotheek elke maand?
- Hoe moet je een bedrijf machtigen?
- Betaal jij je rekeningen zelf? Hoe doe je dat?
- Weet je hoe je een acceptgiro in moet vullen?
B. Kopieer voor elk tweetal de onderstaande tekst. Knip de strookjes tekst uit, doe ze in een envelop
of maak ze vast met een paperclip. Laat in tweetallen de tekst op volgorde leggen zonder in het boek
te kijken.


Samir gaat boodschappen doen. Hij heeft kaas, groente en brood gehaald.
‘Hoe wilt u betalen?’, vraagt de vrouw bij de kassa.


‘Ik wil graag pinnen’, zegt Samir.
Samir toetst zijn pincode in. Met zijn hand beschermt hij het apparaat. Zo kan
niemand zien wat hij intoetst.


‘U heeft betaald’, staat er op het scherm.
Samir gaat naar huis.
Samir komt thuis na de boodschappen.
Hij heeft post.


Het is een acceptgiro.
Samir moet de huur betalen.
‘Ik moet snel een machtiging invullen.


Dat is veel makkelijker’, denkt Samir.
‘Nu moet ik de huur iedere maand overmaken.
Dat vergeet ik soms.
Het is makkelijker als het geld vanzelf wordt afgeschreven.’
Samir gaat meteen het formulier voor de machtiging invullen.
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Na opdracht 4

SPREKEN
Cursist A: je werkt achter de kassa in een supermarkt. Cursist B: je staat bij de kassa. Je wilt
graag pinnen. Praat samen. Voer het gesprek 4 keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol
Cursist A
Goedemiddag.

Cursist B

Goedemiddag.
Spaart u zegeltjes?
Nee, bedankt.
Dan is het € 20,45. Hoe wilt u betalen?
Ik wil graag pinnen.
Dat kan. Uw pasje mag erin.
Zo?
Nee, andersom.
Oké.
U moet nog even op OKÉ drukken.
O ja, ik zie het.
Wilt u de bon mee?
Ja graag.
Alstublieft en een prettige dag verder.
Dank u wel. Tot ziens.
Tot ziens.
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Na opdracht 4 – Domino
Print voor ieder tweetal onderstaand dominosetje. Hieronder staan twee sets. Knip de dominostenen
over de stippenlijn los. Ieder tweetal krijgt een dominosetje. Laat de juiste woorden die bij elkaar
passen aan elkaar leggen tot er een slinger ontstaat.

de pincode

lezen

de pincode

lezen

de machtiging

intoetsen

de machtiging

intoetsen

de acceptgiro

afschrijven

de acceptgiro

afschrijven

de zegels

invullen

de zegels

invullen

alstublieft

sparen

alstublieft

sparen

boodschappen

dank u wel

boodschappen

dank u wel

een handtekening

doen

een handtekening

doen

de woonkrant

zetten

de woonkrant

zetten

Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
(Wie/Wat) (werkwoord)

3
(rest)

Mijn bril
De kopjes

kapot.
op tafel.

is
staan

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

Mijn pinpas

……………………

……………………………………………………………… .

2.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

3.

……………………

……………………

in bijna alle winkels.

4.

……………………

betaalt

……………………………………………………………… .

5.

Samir

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

moet

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

automatisch.

8.

De post

……………………

……………………………………………………………… .


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

Mijn pinpas

……………………

……………………………………………………………… .

2.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

3.

……………………

……………………

in bijna alle winkels.

4.

……………………

betaalt

……………………………………………………………… .

5.

Samir

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

moet

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

automatisch.

8.

De post

……………………

……………………………………………………………… .
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Na opdracht 9/10/11 – Voorzetsels (spreken)
Maak tweetallen. Laat cursist A steeds hun pen, potlood, boek, gum, of iets dergelijks op een andere
plek leggen voor, onder, naast, op, in iets en daarbij de vraag stellen ‘Waar is de ….. ?’ Cursist B geeft
het juiste antwoord. Let op de zinsbouw:
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
De gum
De pen

ligt
ligt

op het boek.
naast de gum.

Na opdracht 14 – Spreeksport ‘omdat’
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT - omdat
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A
1. Waarom kun je niet komen?

Cursist B
Ik heb een afspraak.
Omdat ik een afspraak heb.

2. Waarom wil je verhuizen?

Ons huis is te klein.
Omdat ons huis te klein is.

3. Waarom ben je te laat?

Ik stond in de file.
Omdat ik in de file stond.

4. Waarom ga je naar Nederlandse les?

Ik wil Nederlands leren.
Omdat ik Nederlands wil leren.

5. Waarom is het feest?

Ik ben jarig.
Omdat ik jarig ben.

6. Waarom ga je naar de dokter?

Ik ben ziek.
Omdat ik ziek ben.

7. Waarom gaat de les niet door?

De docent is ziek.
Omdat de docent ziek is.

8. Waarom draag je een trui?

Het is koud.
Omdat het koud is.

9. Waarom betaal je met je pinpas?

Ik vind dat makkelijk.
Omdat ik dat makkelijk vind.

10. Waarom ben je blij?

Ik heb een nieuwe baan.
Omdat ik een nieuwe baan heb.

11. Waarom ga je al slapen?

Ik ben moe.
Omdat ik moe ben.

12. Waarom gaat hij naar huis?

Hij is klaar.
Omdat hij klaar is.
Z.O.Z.
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Ik vind koffie niet lekker.
Omdat ik koffie niet lekker vind.

14. Waarom ga je met de bus?

Mijn fiets is kapot.
Omdat mijn fiets kapot is.

15. Waarom gaan jullie naar Breda?

Wij hebben daar een feest.
Omdat wij daar een feest hebben.

16. Waarom draag je een bril?

Ik zie slecht.
Omdat ik slecht zie.

Bedenk nu samen nog 3 vragen met
‘Waarom?’

Geef antwoord met ‘omdat’.

1. Waarom_________________________?

1. __________________________________

2. ________________________________?

2. __________________________________

3. ________________________________?

3. __________________________________

49

KleurRijker

Instap II

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Vóór dictee – Zinnen in de goede volgorde leggen
Knip de stroken met zinnen uit en knip vervolgens de woorden (of woordgroepen, afhankelijk van het
niveau van de groep of van wat je wilt oefenen) los. Maak de woorden van een zin vast met een
paperclip of doe ze in enveloppen. Geef elk tweetal een stapeltje of envelop met woordjes en laat de
woorden in de goede volgorde leggen.
Klaar? Schuif de woordjes door naar het volgende tweetal.

Mag

ik

dertig

Een

kilo

Wat

is

Ik

jouw

zullen

met

je

kost

een

wat

mogen

van

lenen?

twee euro.

achternaam?

graag

jij

Jullie

Wij

appels

wil

Weet

euro

bankrekening

je

dat

de

pincode

niet

trein

van
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mijn

De

Ik

pauze

pen

was

De

niet

drink

ligt

op

tas

ik

onder

mijn

ligt

werk,

naast

koffie

met

de

tafel.

omdat

ik

de

ziek

suiker.

was.

tafel.

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 7
Bij de tekst ‘Hoe oud is Rachid nu?’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Heeft Anna een jongen of een meisje?
- Hoe oud is de dochter van Anna?
- Heeft Laila een jongen of een meisje?
- Hoe oud is de zoon van Laila?
- Waar moet Laila naartoe?
- Waar moet Anna naartoe?
- Heb je zelf kinderen? Moeten zij nog naar het consultatiebureau? De basisschool? Of zijn ze al
ouder? Wat doen zij?

B. Print voor elk tweetal het blad met de twee teksten die op de volgende pagina staat. Knip tekst 1
en tekst 2 los van elkaar.
1e ronde
Cursist A leest de tekst uit het boek voor. Cursist B schrijft de ontbrekende woorden op in tekst 1.
2e ronde
Cursist B leest de tekst uit het boek voor. Cursist A schrijft de ontbrekende woorden op in tekst 2.
Laat de opgeschreven woorden samen controleren.
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TEKST 1

Laila ___________ met haar vriendin Anna.
Ze praten onder andere over hun kinderen.
‘Hoe gaat ___________ met je dochter?’, vraagt Laila.
‘Erg goed. Sara gaat al ___________ de basisschool’, zegt Anna.
‘Wat leuk’, ___________ Laila.
Laila heeft ook ___________ kind: Rachid.
Rachid is nog erg klein. Hij ___________ nog een baby.
‘Hoe oud is Rachid nu?’, vraagt Anna.
‘Veertien ___________ is hij al’, zegt Laila.
‘Oh, is ___________ al zo laat?’, roept Laila opeens.
‘Ik moet ___________ Rachid naar het consultatiebureau!’
Laila ___________ weg. Anna gaat ook meteen weg.
Ze gaat Sara met de ___________ van school halen.

TEKST 2
Laila praat ___________ haar vriendin Anna.
Ze praten onder andere over hun kinderen.
‘Hoe gaat het met je _____________?’, vraagt Laila.
‘Erg ___________. Sara gaat al naar de basisschool’, zegt Anna.
‘Wat ___________’, zegt Laila.
Laila heeft ook een ___________: Rachid.
Rachid is nog erg klein. Hij is nog ___________ baby.
‘Hoe ___________ is Rachid nu?’, vraagt Anna.
‘Veertien maanden is hij ___________’, zegt Laila.
‘Oh, is het al zo laat?’, ___________Laila opeens.
‘Ik ___________ met Rachid naar het consultatiebureau!’
Laila gaat weg. Anna gaat ook ___________ weg.
Ze gaat Sara met ___________ fiets van school halen.
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Bij opdracht 1 – Woordspinspel
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een lege woordspin en laat ze zoveel
mogelijk woorden bedenken bij ‘het consultatiebureau’. Laat hierbij ook de lidwoorden opschrijven.
Geef ze daarvoor bijvoorbeeld 5 minuten. Bespreek de woorden die de groepjes hebben
opgeschreven klassikaal of laat de woorden door de groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepjes schrijft de meeste woorden op die bij ‘het consultatiebureau’
horen?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.
Doe het spel daarna nog een keer met ‘de basisschool’.


het consultatiebureau



de basisschool

54

KleurRijker

Instap II

Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
(Wie/Wat (werkwoord)

3
(rest)

Mijn bril
De kopjes

kapot.
op tafel.

is
staan

Print de oefening uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

gaan

……………………………………………………………… .

2.

Haar dochter

…………………… ……………………………………………………………… .

3.

……………………

heet

4.

……………………

…………………… naar het consultatiebureau.

5.

De vriendinnen

…………………… ……………………………………………………………… .

6.

……………………

moet

7.

……………………

…………………… met de fiets.

8.

De baby

…………………… ……………………………………………………………… .

……………………………………………………………… .

……………………………………………………………… .


Na opdracht 14 – Tegenstellingen (spreken)
Print voor alle cursisten de lijst met tegenstellingen die op de volgende pagina staat.
Laat de cursisten ter plekke de lijst met tegenstellingen leren. Laat ze de rechtenkolom afdekken. Ze
lezen de woorden in de linker kolom, bedenken er de tegenstellingen bij (ze kunnen deze er achter
schrijven in de middelste kolom) en controleren of ze het goed hadden.
Daarna kunnen de cursisten elkaar overhoren.
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Leer de tegenstellingen

schrijf hier de tegenstelling

warm

koud

groot

klein

lekker

vies

jong

oud

dik

dun

zacht

hard

aan

uit

weinig

veel

binnen

buiten

dicht

open

altijd

nooit

iets

niets

iedereen

niemand

donker

licht

stom

leuk

snel

langzaam

mooi

lelijk

hoog

laag

blij

verdrietig

slecht

goed

schoon

vies

lang

kort

iemand

niemand

ergens

nergens

ooit

nooit

het kind

de volwassene
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Na opdracht 14 – Groepsdomino
Knip het blad in repen met een antwoord en een vraagzin aan elkaar. Er moeten net zoveel stroken
als cursisten zijn.
Elke cursist moet op zoek naar twee partners: één die het juiste antwoord op zijn vraag geeft en één
die de juiste vraag bij zijn antwoord stelt. Als iedereen zijn/haar partners gevonden heeft, ontstaat er
vanzelf een slinger door de klas.

antwoord: Zij heet Nel.

Vraag: Ga jij vandaag nog ergens heen?

antwoord: Nee, nergens.

Vraag: Ken jij iemand die bij de politie werkt?

antwoord: Nee, niemand

Vraag: Wil je iets eten?

antwoord: Nee dank je, ik hoef niets.

Vraag: Eet jij warm tussen de middag?

antwoord: Nee, ‘s avonds.

Vraag: Ik eet altijd vis. En jij?

antwoord: Nee, nooit.

Vraag: Wil je met de bus of met de metro gaan?

antwoord: Ik wil liever met de bus.

Vraag: Is het maandag of dinsdag?

antwoord: Het is maandag.

Vraag: Eet hij veel of weinig tussen de middag?

antwoord: Hij eet weinig.

Vraag: Hoe oud zijn je kinderen?

antwoord: twaalf en vijftien.

Vraag: Hoe heet jouw docent?
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Vóór dictee – Rendictee (zinnen)
Maak tweetallen. Hang op de gang een lijst met vijf korte zinnen in een groot lettertype.
Bijvoorbeeld:
Hoe oud ben jij? |
Hij gaat naar school.

Ik zoek opvang. |
|
Het is dinsdag.

Ik wil me inschrijven. | Wil je met de bus? |
| Eet hij veel?
|
Kun jij goed koken?

Na het startsein rennen de cursisten A naar de gang (zonder pen en papier). Ze lezen de zinnen. Ze
proberen een hele zin te onthouden en rennen terug. A vertelt de zin aan B en B schrijft de zin op. Als
B niet weet hoe je de woorden schrijft, moet A ze spellen. Als alle zinnen opgeschreven zijn, gaat het
tweetal zitten. Het spel wordt stilgelegd en de docent controleert de zinnen. Zijn niet alle zinnen
correct geschreven, dan gaat het spel verder totdat een tweetal alle zinnen goed geschreven heeft.

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 8
Bij de tekst ‘Griep!’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Waarom belt David zijn baas?
- Wat zegt zijn baas?
- Wat moet David doen als hij weer beter is?
- Wat moet David van de dokter doen?
- Waarom krijgt David geen medicijnen? Wat vind je daarvan?
- Hoe lang is David ziek?
- Waarom heeft David zin in zijn werk?
- Wat vind jij van ziek zijn?
- Wanneer meld jij je ziek?
- Waarom moet je ook bellen als je weer beter bent?
B. Lees de tekst hieronder voor. Er is een aantal woorden veranderd. Laat de cursisten in hun boek de
woorden onderstrepen die zijn veranderd.

David gaat niet naar mijn (zijn) werk.
Hij is ziek.
David heeft koorts (griep). Daarom belt hij zijn baas.
‘Ik wil me ziek maken (ziekmelden)’, zegt David.
‘Wat heb je dan?’, vraagt de baas.
‘Griep’, vraagt (zegt) David.
‘Veel beterschap!’, zegt de baas.
‘Laat je even weten waarom (wanneer) je weer kunt beginnen?’
Dan gaat David met (naar) de dokter.
Hij wordt door de dokter onderzocht, maar de dokter wil (kan) niets voor hem doen.
‘U heeft geen medicijnen nodig. U wordt snel (vanzelf) weer beter.
Dat duurt wel een paar dagen. U moet veel slapen (rusten) en gezond eten en drinken’, zegt de
dokter.
David gaat weer uit (naar) huis.
Hij gaat meteen naar zijn bed.
Zijn vrouw geeft hem hele (elke) dag veel warme thee en verse sinaasappels.
Een paar dagen later is David weer ziek (beter).
Hij belt zijn baas.
‘Maandag (Morgen) kom ik weer werken, hoor!’, zegt hij.
David heeft zin in zijn werk. Dat is leuker met (dan) ziek zijn.
Hij vinden (vindt) ziek zijn maar saai.

 Vraag hoeveel woorden de cursisten hebben onderstreept. Antwoord: 15
 Lees de tekst nogmaals voor om de woorden te controleren.
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Bij opdracht 1 – Lettergrepen & klemtoon
Laat de woorden bij opdracht 1 verdelen in lettergrepen.
Laat vervolgens een streepje zetten onder de lettergreep met de klemtoon.

Bij opdracht 1 – Woordspin
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een lege woordspin en laat ze zo veel
mogelijk woorden opschrijven die bij ‘ziek zijn’ passen. Laat daarbij ook de lidwoorden opschrijven.
Bespreek de woorden die de groepjes hebben opgeschreven klassikaal of laat de woorden door de
groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepje schrijft de meeste woorden op die bij ‘ziek zijn’ horen?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere
spelfout gaat er weer een punt af.


ziek zijn


Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
(Wie/Wat) (werkwoord)

3
(rest)

Mijn bril
De kopjes

kapot.
op tafel.

is
staan

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

belt

……………………………………………………………… .

2.

Mijn huisarts

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

ziek.

5.

Zijn baas

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

krijgt

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

koorts.

8.

De dokter

……………………

……………………………………………………………… .


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

belt

……………………………………………………………… .

2.

Mijn huisarts

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

ziek.

5.

Zijn baas

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

krijgt

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

koorts.

8.

De dokter

……………………

……………………………………………………………… .
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Na opdracht 5
SPREKEN
Cursist A: je bent de werkgever van cursist B. Cursist B: je bent ziek. Je belt je baas. Cursist C: je bent
de dokter. Praat samen. Voer het gesprek 3 keer. Wissel steeds van rol.

AAN DE TELEFOON

Cursist A: de werkgever
Goedemorgen, met (je naam).

Cursist B: je bent ziek

Goedemorgen, met (je
naam). Ik wil me ziek
melden.
Wat heb je dan?

Cursist C: de dokter
-

Ik heb koorts en keelpijn.

Wat vervelend voor je. Veel
beterschap. Laat je even weten
wanneer je weer kunt
beginnen?

-

Ja, dan bel ik op.

-

BIJ DE DOKTER
Cursist A: de werkgever
-

Cursist B: je bent ziek

Dank u wel.

-

Wat is er aan de hand?
Ik heb koorts en erge
keelpijn.

-

Ik ga even in uw keel kijken.
Doet u uw mond maar open.
Aaaaaaaaaaa

-

-

Cursist C: de dokter
Goedemorgen. Gaat u zitten.

Ik zie het al. U hebt keelontsteking. Ik geef u een
recept mee voor antibiotica.
Dank u wel.
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Cursist A: de werkgever
-

-

Cursist B: je bent ziek

Dat zal ik doen.

-

Cursist C: de dokter
Ook zijn waterijsjes en koude
drankjes goed voor uw keel.
En u moet weinig praten.

Beterschap en tot ziens.
Dank u wel. Dag.

4 dagen later…
AAN DE TELEFOON
Cursist A: de werkgever
Goedemorgen, met (je naam).

Cursist B: je bent ziek

Goedemorgen, met (je
naam). Ik ben weer beter.
Morgen kom ik weer
werken.
Dat is fijn! Tot morgen dan.

Cursist C: de dokter
-

Tot morgen!
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Na opdracht 11 – Verleden tijd (spreken)
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B geeft antwoorden op de vragen in de
verleden tijd. Na vijf vragen wisselen de cursisten steeds om.
Herhaal vóór deze spreekopdracht de zinsbouw van hoofdzinnen indien nodig.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
De gum
De pen

ligt
ligt

op het boek.
naast de gum.
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SPREKEN – Verleden tijd
Cursist A: je stelt de vraag aan cursist B. Cursist B: je geeft antwoord in de verleden tijd.
Wissel na 5 vragen steeds om.
Denk aan goede 1 – 2 – 3 - zinnen!
1. Waar was jij gisteren?

Ik … .

2. Wat kocht jij gisteren?

Ik … .

3. Waar ging je zaterdag heen?

Ik … .

4. Met wie belde je deze week?

Ik … .

5. Hadden we gisteren les?

Ja/Nee, we … .

6. Hadden jullie vroeger een huisdier?

Ja/Nee, we … .

7. Was jij gisteren vrij?

Ja/Nee, ik … .

8. Had jij vorige maand vakantie?

Ja/Nee, ik … .

9. Waar ging je gisteren heen?

Ik … .

10. Welk eten maakte jij gisteren?

Ik … .

11. Welk eten maakte ik gisteren?
12. Had jij vroeger een computer?

Ja/Nee, ik … .

13. Was jij zondag in de stad?

Ja/Nee, ik … .

14. Wie waren gisteren bij jou thuis?
15. Hoe laat ging je gisteren naar bed?

16. Hoe laat ging ik gisteren naar bed?
17. Wat dronk je vanmorgen bij het ontbijt?
18. Wat aten jullie gisteren?
19. Waar werkte je vroeger?
20. Welke talen leerde je in je eigen land?

Z.O.Z.
65

KleurRijker

Instap II

21. Wat leerden we vorige week in de les?
22. Waar woonde je vroeger?
23. Hadden jullie daar een tuin?

Ja/Nee, we … .

24. Had je een baan in je eigen land?

Ja/Nee, ik … .

25. Was je afgelopen woensdag vrij?

Ja/Nee, ik … .

26. Was ik afgelopen woensdag vrij?

Ja/Nee, … .

27. Had ik vroeger een tuin?

Ja/Nee, … .

28. Wat kocht jij gisteren?
29. Mocht jij in je eigen land stemmen?

Ja/Nee, … .

30. Hoe laat ging je gisteravond naar bed?
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Na opdracht 14 – Spreeksport ‘Wat is van wie?’
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
Als wedstrijdelement kunt u de tijd opnemen waarbinnen de vragen gesteld en beantwoord worden.
Welk tweetal is het eerste klaar?
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SPREEKSPORT – Wat is van wie?
Doe de oefening vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol.
Cursist A

Cursist B

1. Is dit jouw telefoon?

Ja, dat is mijn telefoon.
Nee, dat is mijn telefoon niet.

2. Is dit uw jas?

Ja, dat is mijn jas.
Nee, dat is mijn jas niet.

3. Is dat haar jas?

Ja, dat is haar jas.
Nee, dat is haar jas niet.

4. Is dat zijn boek?

Ja, dat is zijn boek.
Nee, dat is zijn boek niet.

5. Is dat onze docent?

Ja, dat is onze docent.
Nee, dat is onze docent niet.

6. Zijn dat onze boeken?

Ja, dat zijn onze boeken.
Nee, dat zijn onze boeken niet.

7. Zijn dat jullie kinderen?

Ja, dat zijn onze kinderen.
Nee, dat zijn onze kinderen niet.

8. Is dat jouw fiets?

Ja, dat is mijn fiets.
Nee, dat is mijn fiets niet.

9. Is dat haar fiets?

Ja, dat is haar fiets.
Nee, dat is haar fiets niet.

10. Is dat zijn fiets?

Ja, dat is zijn fiets.
Nee, dat is zijn fiets niet.

11. Is dat uw auto?

Ja, dat is mijn auto.
Nee, dat is mijn auto niet.

12. Is dat jullie huis?

Ja, dat is ons huis.
Nee, dat is ons huis niet.
Z.O.Z.
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Ja, dat is haar dochter.
Nee, dat is haar dochter niet.

14. Is dat zijn broer?

Ja, dat is zijn broer.
Nee, dat is zijn broer niet.
(Nee, dat is zijn zwager.)

15. Is dat jouw moeder?

Ja, dat is mijn moeder.
Nee, dat is mijn moeder niet.
(Nee, dat is mijn schoonmoeder.)

16. Is dat hun zoon?

Ja, dat is hun zoon.
Nee, dat is hun zoon niet.

17. Zijn dat jullie tassen?

Ja, dat zijn onze tassen.
Nee, dat zijn onze tassen niet.

18. Zijn dat hun kleren?

Ja, dat zijn hun kleren.
Nee, dat zijn hun kleren niet.

19. Zijn dat uw medicijnen?

Ja, dat zijn mijn medicijnen.
Nee, dat zijn mijn medicijnen niet.

20. Zijn dat jouw vriendinnen?

Ja, dat zijn mijn vriendinnen.
Nee, dat zijn mijn vriendinnen niet.

21. Is dat zijn pinpas?

Ja, dat is zijn pinpas.
Nee, dat is zijn pinpas niet.

22. Zijn dat jullie buren?

Ja, dat zijn onze buren.
Nee, dat zijn onze buren niet.

23. Is dat haar appartement?

Ja, dat is haar appartement.
Nee, dat is haar appartement niet.

24. Zijn dat uw zegeltjes?

Ja, dat zijn mijn zegeltjes.
Nee, dat zijn mijn zegeltjes niet.

25. Is dat hun woonkrant?

Ja, dat is hun woonkrant.
Nee, dat is hun woonkrant niet.
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Vóór dictee – Party & Taal
Print de kaartjes die hieronder staan en knip ze los.
Laat een cursist voor de klas komen en het woord op een kaartje lezen. Hij/zij tekent het woord op
het bord als er een potlood bij het woord staat en beeldt het woord uit als er een handje bij het
woord staat. Dit alles zonder te spreken! Zodra iemand het woord raadt, moet hij/zij ook het woord
spellen. De cursist voor de klas schrijft op het bord mee en controleert daarna middels het kaartje of
het woord goed geschreven is.
Het spel kan ook in groepjes gespeeld worden, alleen heb je dan meerdere sets kaartjes nodig.
Wedstrijdelement: het spel kan in teams gespeeld worden. Geef dan per woord bijvoorbeeld 30 à 60
seconden. Raadt het team het woord niet binnen de tijd, dan krijgt het andere team de mogelijkheid
om nog te raden en punten te verdienen.









de medicijnen

de dokter

griep hebben

ziek melden









de apotheek

de taart

de huisarts

koken









het ziekenhuis

de buik

pinnen

betalen









de schouders

een gebroken been

iets niet lusten

huiswerk maken

Vóór dictee – Zinnen in de goede volgorde leggen
Knip de stroken met zinnen, die op de volgende pagina staan, uit en knip vervolgens de woorden (of
woordgroepen, afhankelijk van het niveau van de groep of van wat je wilt oefenen) los. Maak de
woorden van een zin vast met een paperclip of doe ze in enveloppen. Geef elk tweetal een stapeltje
of envelop met woordjes en laat de woorden in de goede volgorde leggen.
Klaar? Schuif de woordjes door naar het volgende tweetal.
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Ik

bel

met

de

Je

hoofd

zit

boven

Ik

heb

last

van

mijn

Ik

voel

me

niet

lekker.

Maak

jij

vandaag

Kan

ik

vanmiddag

Ik

Hij

ben

gevallen

heeft

Ik

lustte

Ik

heb

je

je

schouders.

buik.

huiswerk?

komen?

en

een

dokter.

mijn

afspraak

vroeger

in

geen

mijn

been
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Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 9
Bij de tekst ‘Op vakantie’
A. Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Waarom gaat Amal naar het gemeentehuis?
- Naar welke afdeling moet zij gaan?
- Welke twee dingen moet Amal aan de balie doen?
- Wanneer gaat Amal op vakantie?
- Wanneer is het paspoort klaar?
- Wat moet je doen als je snel een nieuw paspoort nodig hebt?
- Heb je wel eens een nieuw paspoort aangevraagd?
- Hoe duur is het om je paspoort te verlengen?
- Wat moet je meenemen als je je paspoort wil verlengen?
- Hoe heet een medewerker bij de gemeente/overheid? (ambtenaar  Deze term moet gekend
worden op het inburgeringsexamen, dus is het goed om het woord alvast te benoemen.)
B. Kopieer voor elk tweetal de onderstaande tekst. Knip de strookjes tekst uit, doe ze in een envelop
of maak ze vast met een paperclip. Laat in tweetallen de tekst op volgorde leggen.


Over twee weken gaat Amal op vakantie.
Ze gaat met haar man naar Turkije.
Amal heeft een nieuw paspoort nodig, want haar paspoort is bijna verlopen.


Daarom gaat ze naar het gemeentehuis.
Ze moet naar de afdeling Burgerzaken.


‘Ik wil een nieuw paspoort aanvragen’, zegt Amal tegen de medewerker.
Amal moet een formulier invullen.


Ze moet ook haar oude paspoort laten zien.
‘Wanneer is het paspoort klaar?’, vraagt Amal.


‘Over een week’, zegt de medewerker.
Een week later haalt Amal het paspoort op.
Amal is blij dat het paspoort op tijd klaar is.


Nu kan ze op vakantie.
‘Fijne vakantie!’, zegt de medewerker.
‘Dank u wel. Tot ziens!’, zegt Amal.
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Bij opdracht 1 – Woordspin
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een lege woordspin en laat ze zoveel
mogelijk woorden bedenken die bij ‘het gemeentehuis’ passen. Laat daarbij ook de lidwoorden
opschrijven. Bespreek de woorden die de groepjes hebben opgeschreven klassikaal of laat de
woorden door de groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepje schrijft de meeste woorden op die bij ‘het gemeentehuis’ horen?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.


het gemeentehuis


Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
Ik
Wij

wil
gaan

een paspoort aanvragen.
op vakantie.

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

gaan

……………………………………………………………… .

2.

Mijn paspoort

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

volgende week op vakantie.

5.

Amal

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

moeten

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

een paspoort aanvragen.

8.

De medewerker

……………………

……………………………………………………………… .


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

gaan

……………………………………………………………… .

2.

Mijn paspoort

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

wil

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

volgende week op vakantie.

5.

Amal

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

moeten

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

een paspoort aanvragen.

8.

De medewerker

……………………

……………………………………………………………… .
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Na opdracht 7 – Domino
Print voor ieder tweetal onderstaand dominosetje. Hieronder staan twee sets. Knip de dominostenen
over de stippenlijn los. Ieder tweetal krijgt een dominosetje. Laat de juiste woorden die bij elkaar
passen aan elkaar leggen tot er een slinger ontstaat.

bellen

gedronken

bellen

gedronken

zien

gebeld

zien

gebeld

wonen

gezien

wonen

gezien

maken

gewoond

maken

gewoond

kopen

gemaakt

kopen

gemaakt

gaan

gekocht

gaan

gekocht

zijn

gegaan

zijn

gegaan

blijven

geweest

blijven

geweest

slapen

gebleven

slapen

gebleven

beginnen

geslapen

beginnen

geslapen

koken

begonnen

koken

begonnen

eten

gekookt

eten

gekookt

drinken

gegeten

drinken

gegeten
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Na opdracht 8 – Voltooide tijd (spreken)
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B geeft antwoorden op de vragen in de
voltooide tijd. Na vijf vragen wisselen de cursisten steeds om.
Herhaal vóór deze spreekopdracht de zinsbouw van hoofdzinnen indien nodig.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
De gum
De pen

ligt
ligt

op het boek.
naast de gum.
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SPREKEN – voltooide tijd
Cursist A: je stelt de vraag aan cursist B. Cursist B: je geeft antwoord in de voltooide tijd.
Wissel na 5 vragen steeds om.
Denk aan goede 1 – 2 – 3 -zinnen!
1. Waar heb jij vroeger gewoond?

1. Ik heb in … gewoond.

2. Wat heb jij gisteren gegeten?

2. Ik heb … gegeten.

3. Wat heb je vanmorgen gedronken?

3. Ik heb … gedronken.

4. Wanneer ben je naar Nederland gekomen?

4. Ik ben .. naar Nederland gekomen.

5. Wat heb je gisteren gekocht?

5. Ik heb … gekocht.

6. Wanneer ben je met Nederlandse les begonnen?

6. Ik ben … begonnen.

7. Wat heb jij vanmorgen gegeten?

7. Ik heb … gegeten.

8. Wat heb je gisteren gelezen?

8. Ik heb … gelezen.

9. Heb je gisteren gewerkt?

9. Ja/Nee, ik heb … gewerkt

10. Hoe ben je naar school gekomen?

10. Ik ben met de …. gekomen.

11. Hoe ben ik naar school gekomen?

Jij bent … .

12. Welk tv-programma heb je gisteren gezien?

Ik heb … .

13. Met wie heb je gisteren gebeld?

Ik heb … .

14. Wanneer zijn jullie getrouwd?

Wij zijn … .

15. Hoe laat ben je gisteren naar bed gegaan?

Ik ben … .

Z.O.Z.
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16. Hoe laat ben ik gisteren naar bed gegaan?

Jij bent … .

17. Wat heb jij dit jaar cadeau gekregen?

Ik heb … .

18. Hoeveel uur heb je vannacht geslapen?

Ik heb … .

19. Waar heb je gewerkt?

Ik heb … .

20. Heb je gisteren huiswerk gemaakt?

Ja/Nee, ik heb … .

21. Heb ik gisteren huiswerk gemaakt?
22. Wanneer ben je vader/moeder geworden?
23. Waar ben je dit weekend geweest?
24. Hoe laat is deze les begonnen?
25. Hoe ben jij vandaag naar school gekomen?

26. Waar ben je zondag geweest?
27. Heb je gisteren boodschappen gedaan?
28. Waar heb je gisteren gegeten?
29. Wanneer heb je je eerste kind gekregen?
30. Aan wie heb je dit jaar een cadeau gegeven?
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Vóór dictee – Woorden flitsen
Schrijf op (de achterkant van) het bord 10 à 15 woorden uit de les. Bijvoorbeeld:
paspoort | jarig | bijna | aangifte | geboorte | inschrijven | goedemiddag |
vroeger | ziek | boodschappen
Laat de cursisten 2 à 5 minuten naar de woorden kijken. Bedek de woorden nu, maar veeg ze niet uit.
Laat de cursisten snel de woorden opschrijven, in bijvoorbeeld 5 minuten.
Laat daarna in tweetallen bekijken welke woorden ze nog wisten en of ze goed geschreven zijn.
Laat daarna de woorden zien. Bespreek klassikaal de betekenis van de woorden. Bespreek vooral de
woorden die weinig cursisten hadden opgeschreven.

Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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Hoofdstuk 10
Bij de tekst ‘Een nieuwe baan’
Klassikaal kunnen de volgende vragen worden besproken:
- Waar gaat de tekst over?
- Waar zoekt Jamil vacatures?
- Wat is een vacature?
- Waar kun je nog meer vacatures vinden?
- Welke baan lijkt Jamil leuk?
- Hoe solliciteert Jamil?
- Heeft Jamil ervaring als tuinman?
- Krijgt Jamil de baan?
- Heb je zelf werk?
- Hoe heb jij je baan gevonden?
- Wat moet je doen als je geen werk kan vinden? Waar doe je dat?

B. Gatentekst
Laat in tweetallen de gatentekst invullen. Leg uit dat er niet in het boek gekeken mag worden.
Er blijven drie woorden over: van, met, werken
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Vul de woorden in.
Let op, er blijven 3 woorden over!
Kies uit:
baan |
|
krant

schrijft
met

|
|

uitkering
|
werkt
hij
|
op
|

|
werken
|
later
|
van
|
ervaring |
het

Jamil zoekt werk.
Hij denkt na over wat _________ wil doen.
Zijn broer _________ op kantoor.
Dat vindt Jamil niet leuk.
Hij wil buiten werken.
In de __________ staan veel vacatures.
Jamil ziet een vacature voor ‘tuinman’.
Dat lijkt Jamil erg leuk.
Hij ___________ meteen een sollicitatiebrief.
Twee weken ____________ krijgt Jamil een brief terug.
Hij mag ___________ gesprek komen!
Jamil gaat naar __________ gesprek.
‘Heeft u al ____________?’, vragen ze.
‘Ja, ik heb al een keer als tuinman gewerkt’, zegt Jamil.
Het gesprek gaat goed.
Jamil wordt aangenomen.
Jamil is erg blij.
Hij heeft straks een goede _____________.
Nu hoeft hij geen _____________ aan te vragen.

 Welke 3 woorden blijven over? _________________, ______________, ______________
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Bij opdracht 1 – Woordspin
Maak groepjes van twee à drie cursisten. Geef ieder groepje een lege woordspin en laat ze zoveel
mogelijk woorden bedenken bij ‘de vacature’. Laat daarbij ook de lidwoorden opschrijven.
Bespreek de woorden die de groepjes hebben opgeschreven klassikaal of laat de woorden door de
groepjes zelf onderling vergelijken.
Wedstrijdelement 1: welk groepje schrijft de meeste woorden op die bij ‘de vacature’ horen?
Wedstrijdelement 2: voor ieder goed woord krijgt een groepje vijf punten, maar voor iedere spelfout
gaat er weer een punt af.


de vacature



Vóór opdracht 5 – Zinsbouw hoofdzinnen
Behandel de zinsbouw van hoofdzinnen: het werkwoord (de persoonsvorm) staat altijd op de tweede
plaats in de zin.
1
2
3
(Wie/Wat) (werkwoord) (rest)
Ik
Wij

moet
gaan

om acht uur werken.
morgen naar de stad.

Print de oefening op de volgende pagina uit. Laat cursisten in tweetallen de zinnen aanvullen.
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Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

zoek

……………………………………………………………… .

2.

Jamil

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

krijgt

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

een sollicitatiebrief.

5.

Het kantoor

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

heb

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

morgen op gesprek komen.

8.

Een tuinman

……………………

……………………………………………………………… .


Zinnen maken
Maak zelf zinnen. Let op de goede volgorde van de woorden.
1
Wie/Wat

2
werkwoord

3
rest

1.

……………………

zoek

……………………………………………………………… .

2.

Jamil

……………………

……………………………………………………………… .

3.

……………………

krijgt

……………………………………………………………… .

4.

……………………

……………………

een sollicitatiebrief.

5.

Het kantoor

……………………

……………………………………………………………… .

6.

……………………

heb

……………………………………………………………… .

7.

……………………

……………………

morgen op gesprek komen.

8.

Een tuinman

……………………

……………………………………………………………… .
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Bij opdracht 7 – Hoe vaak? (spreken)
De opdracht uit het boek kan na het bespreken van de antwoorden ook mondeling in tweetallen
gedaan worden.
Cursist 1 stelt de vragen. Cursist 2 geeft antwoord zonder in het boek te kijken. Draai daarna de
rollen om. Herhaal vóór deze spreekopdracht de zinsbouw van hoofdzinnen indien nodig.
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Vóór opdracht 10 - Nu, vroeger, toekomst

Vul de werkwoorden in die missen.

Nu

Vroeger

Toekomst

Ik werk

Ik werkte

Ik ga werken

Hij leert

Hij leerde

Hij gaat leren

Ik kookte soep.

Ik ga soep koken.

1. Ik …………………….…………… .

2. Jij …………………………………. . Jij lachte om de grap.

Jij ………………………..…………… .

3. Hij bakt een taart.

Hij …………………………..……….. . Hij ……………………………………. .

4. Zij ………………………………… .

Zij veranderde de zin.

5. Hij groeit snel.

Hij ……………………………………. . Hij gaat snel groeien.

6. Wij leggen de boeken op
tafel.

Wij legden de boeken op
tafel.

7. Jullie ……………………………. .

Jullie ………………………………… . Jullie gaan in Almere wonen.

8. Wij trouwen op 20 juli.

Wij …………………………………… . Wij …………………………………… .
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Vóór opdracht 10 – Groepsdomino (verleden tijd, nu, toekomst)
Knip het blad in repen met een antwoord en een vraagzin aan elkaar. Er moeten net zoveel stroken
als cursisten zijn. Elke cursist moet op zoek naar twee partners: één die het juiste antwoord op de
vraag geeft en één die de juiste vraag bij het antwoord kan geven. Als iedereen zijn/haar partners
gevonden heeft, ontstaat er vanzelf een slinger door de klas.

antwoord: Ik woon in Eindhoven.

Vraag: Waar werk je?

antwoord: Ik werk op een school.

Vraag: Je gaat verhuizen? Waar ga je wonen?

antwoord: Ik ga in Den Haag wonen.

Vraag: Wat kookte je gisteren?

antwoord: Ik kookte soep.

Vraag: Waar ga je werken?

antwoord: Ik ga in een kantine werken.

Vraag: Wat ga je vanavond koken?

antwoord: Ik ga macaroni koken.

Vraag: Wat bakte je gisteravond?

antwoord: Ik bakte een taart.

Vraag: Wanneer trouwden jullie?

antwoord: Wij trouwden in 1988.

Vraag: Wat ga je vanavond bakken?

antwoord: Ik ga pizza bakken.

Vraag: Wanneer gaan jullie trouwen?
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antwoord: Wij gaan in juni trouwen.

Vraag: Waar woonde jij?

antwoord: Ik woonde in Zwolle.

Vraag: Waar werkte je vroeger?

antwoord: Ik werkte bij TNT.

Vraag: Waar woon je?

Extra: Dialoog
Print de volgende pagina voor alle cursisten uit.
Maak tweetallen. Cursist A leest de vragen voor, cursist B leest de antwoorden op. Wissel daarna van
rol. Doe de oefening dan nogmaals, maar nu geeft cursist B antwoord zonder op het blad te kijken.
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SPREKEN
Cursist A: je bent leidinggevende bij een kledingwinkel. Iemand komt op sollicitatiegesprek.
Cursist B: je hebt een sollicitatiegesprek bij een kledingwinkel. Praat samen.
Voer het gesprek vier keer.
De 1e keer lezen jullie voor.
De 2e keer wissel je van rol.
De 3e keer geeft cursist B antwoord uit het hoofd.
De 4e keer wissel je van rol
Cursist A

Cursist B

Goedemiddag, mijn naam is Herman Pol.
Hallo, ik heet (je naam)
Gaat u zitten.
Dank u wel.
Wilt u koffie of thee?
Koffie graag.
U heeft een mooie brief geschreven en
daarom heb ik u uitgenodigd. Kunt u mij
vertellen waarom u graag bij onze
kledingwinkel wilt komen werken?
Ik vind het leuk om met mensen te werken.
En ik houd van kleding en mode.
En heeft u ervaring in een kledingwinkel?
Ja, ik heb in mijn eigen land 5 jaar in een
kledingwinkel gewerkt.
Wanneer kunt u beginnen?
Ik kan volgende week beginnen.
Heeft u nog vragen?
Ja. Wat zijn de werktijden?
De werktijden zijn van 9.00 uur tot 17.30
uur. U krijgt een half uur pauze.
Z.O.Z.
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Cursist B
En hoeveel mensen werken hier?

Er werken altijd twee mensen in de winkel
en één persoon werkt in het magazijn.
Oké, dat is duidelijk.
Ik bel u vrijdag op. Dan hoort u of u bent
aangenomen.
Prima. Dank u wel. Dag.
Dag.
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Vóór dictee – Doorfluisteren
Fluister de eerste zin van het dictee in het oor van een cursist. Deze cursist fluistert de zin door in het
oor van zijn/haar buurman/-vrouw. Enzovoort. De laatste cursist zegt de zin hardop. Is de zin goed
doorgefluisterd? Herhaal dit spel met de andere zinnen. Let op dat niemand in het boek kijkt!

Vóór dictee – Dictee met z’n twee
Laat de cursisten in tweetallen werken. Cursist 1 leest zin 1 voor. Cursist 2 schrijft de zin op. Cursist 2
leest de volgende zin voor. Cursist 1 schrijft de zin op. Ga zo door. Laat de cursisten daarna samen de
zinnen controleren.

Tijdens dictee
Verstavaardigheid oefenen: zeg elke zin hardop. Laat cursisten eerst de zin een keer nazeggen. Laat
ze daarna het aantal woorden in elke zin tellen. Zeg de zin daarna nogmaals en laat dan pas de zin
opschrijven.

Na dictee
Gebruik de illustratie bij het dictee. Laat cursisten aan elkaar vertellen wat ze op het plaatje zien. Of
laat zinnen opschrijven bij de illustratie.

Tot slot – Wat heb je geleerd?
Bespreek aan het einde van het hoofdstuk:
- Wat heb je geleerd?
- Wat moet je nog oefenen?
- Hoe ga je dat doen?
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MEMORY
Op de laatste pagina’s vindt u een memoryspel met woorden uit Instap II.
Print de kaartjes op dik papier en knip ze los. Leg de kaartjes omgekeerd op tafel, het liefst in rechte
rijen naast elkaar. Iedere cursist mag steeds twee kaartjes omdraaien. Horen ze bij elkaar (een woord
met bijpassend plaatje), dan mag hij/zij nog een poging wagen. Horen de twee kaartjes niet bij
elkaar, dan legt hij ze weer op de kop op dezelfde plek terug. De volgende cursist mag nu twee
kaartjes omdraaien.
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de verjaardag

je voorstellen

het ontbijt

de pinpas

de groente

de bushalte
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de post

de acceptgiro

pinnen

de dochter

het consultatiebureau

de woonkrant
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Sinterklaas en Zwarte Piet

de buren

de dief

ziekmelden

de vacature

het kantoor
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de wachtkamer
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het sollicitatiegesprek

