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Les 1 

< Wie ben jij? Hoe heet 1.________? Wat is je naam?  

> Ik 2.________ Maria. Mijn naam is Maria.   

< Dag 3.________.  

> Dag mevrouw.   

< Uit welk land 4.________ je?  

> Ik kom uit Spanje.  

 

< 5.________ u meneer? Hoe heet u? Wat 6.________ uw naam?  

> Mijn naam is 7.________.   

< Waar komt u vandaan? Uit welk 8.________ komt u?  

> Uit China.   

< Waar 9.________ u nu? In welke stad? 

> 10.________ woon nu in Den Haag.   

< In 11.________ straat?   

> In de Marktstraat, in 12.________ centrum. 
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Les 2 

< Uit welk land kom je?   

> 1.________ kom uit Engeland. Maar ik heb 2.________ de Nederlandse nationaliteit. 

< Hoe lang woon 3.________ al in Nederland? Woon je hier 4.________ lang?     

> Ja, ik woon hier 5.________ zeven (7) jaar.  

< Hoe oud ben 6.________? Wanneer ben je geboren?    

> Ik 7.________ geboren op twaalf (12) maart 1974. 

< 8.________ je alleen, bij vrienden of bij 9.________?   

> Ik ben getrouwd, met een 10.________. Ik ben zes jaar met hem 11.________. Zijn naam is Joop 

Koning. We 12.________ in Delft.    
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Les 3 

< Spreek je al Nederlands?  

> Een klein beetje. Ik heb les.   

< 1.________ heb je les? Waarom leer je 2.________?   

> Omdat ik nu in Nederland woon. 3.________ school, op het werk, in de 4.________,   overal 

spreekt men Nederlands. Na de 5.________ ga ik hier studeren. En daarna 6.________ ik  

hier werken. Het is belangrijk 7.________ ik Nederlands spreek.   

< Hoe leer je 8.________?  

> Met een boek, met cd's 9.________ een cd-rom. De kleur van 10.________ boek is groen.   Het 

heet daarom 11.’________ Groene Boek’.  

< Praten jullie veel Nederlands? 

> 12.________. Alle Nederlanders spreken Engels. 
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Les 26 

Onze Anna is begonnen op de 1.________. In groep 1 zit ze.  

Ik 2.________   haar elke dag op de fiets. 3.________ schoolbussen  

heb je hier niet. Ze 4.________ al gewend.   Voor haar is alles  

5.________ spel: spelen, zingen en tekenen. Max, 6.________ groep  

3, leert lezen en schrijven. 6.________ kende de   letters van  

het alfabet 7.________. Dus het lezen gaat goed. Maar 8.________ heeft    

een hekel aan schrijven. Op 9.________ punt is hij een beetje  

achter. 10.________   juffrouw zegt dat hij thuis moet 11.________. Rekenen  

vindt hij leuker.  Hij kan 12.________ tellen, en leert nu optellen  

en 13.________. De kinderen   leren hier allemaal zwemmen.  

14.________ is dat gratis. De school organiseert 15.________   kinderopvang.  

Voor en na school kunnen 16.________ kinderen daar terecht.    

Prettig, want volgend 17.________ wil ik weer gaan werken.    

Het 18.________ niet makkelijk om een school te 19.________. We wilden geen christelijke of   

islamitische school. 
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Les 27 

< En hoe oud ben je nu 1.________?   

> Dat vraag je niet aan een 2.________!    

< Oh, sorry hoor. Alsjeblieft, ik heb 3.________ cadeautje voor je meegebracht.  

> Spannend! Ik 4.________ meteen even. Oh, daar ben 5.________ erg blij mee! Bedankt! Eh, de 

6.________ en drankjes staan op die tafel 7.________. Het is de bedoeling dat je 8.________ pakt. 

Ken je mijn collega? Ik 9.________ je even voor.   

 

Driekwart  van 10.________ Nederlanders geeft thuis wel eens een 11.________.  Gemiddeld drie 

keer per jaar. Meestal 12.________ een verjaardag of ter gelegenheid van 13.________ examen. Er is 

vaak taart, bier 14.________ fris. En er zijn pinda's 15.________ chips. Er wordt weinig gedanst.  

Slechts 16.________ een op de tien feestjes gaan 17.’________ voetjes van de vloer’. Op 27   

18.________ is het Koningsdag, een nationale feestdag. 19.________ gebeurt van alles op straat.  

Overal 20.________ mensen spullen te koop aan.    
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Les 43 

< Dan doe je de toets opnieuw. 1.________ zolang tot je slaagt.  

Je moet 2.________   minste 75% halen. Maar eerst gaan 3.________ een  

gesprek voeren over de   gebruikte 4.________. Daar eindigt de cursus meestal mee.  

5.________ vonden   jullie ervan? Niet allemaal tegelijk. 6.________, Max, ga je gang. 

> Ik wil 7.________ een opmerking maken over het praten. 8.________ hebben we veel    

gepraat! Zwijgen was 9.________ mogelijk. Telkens wist u ons te 10.________ tot   praten. Heel 

knap. In dit 11.________ heeft de cursus zeker resultaat  gehad. 12.________ kan echt al met  

Nederlanders praten. 13.________ verstaan me!   

 

< Louise, jij  schudt het 14.________. Je bent het niet met Max 15.________?  

> Ik heb ook veel geleerd. Maar 16.________ niet hoe! Al m'n tijd 17.________ ik erin  gestoken. Niet 

normaal! Overdag, 18.’________ avonds, voortdurend was ik bezig.  Doe 19.________, zeiden mijn 

vrienden. Ga gezellig mee 20.________! Nee, zei ik  dan. 

 


