Wil je je cursisten laten oefenen met luisteren en spreken
in het Nederlands maar heb je geen tijd om ze allemaal
directe feedback te geven? Laat ze dan zelfstandig aan
de slag gaan met de digitale methode Luister en spreek!
Luister en spreek biedt een groot aantal alledaagse
dialogen waarmee uitgebreid geoefend wordt:
luisteren, lezen, vertalen, nazeggen en dan oefenen. De
computer laat je zien of hij je goed heeft verstaan. Alle
oefeningen kunnen worden gebruikt als individuele
spreekoefeningen en als oefeningen in de les.
Dit werkboek bevat aanvullende samenwerkopdrachten
om het spreken klassikaal nog verder te oefenen. Elke
les wordt afgesloten met een aantal open vragen die
besproken kunnen worden in de groep.
Het werkboek is een aanvulling op Luister en spreek en
kan uitsluitend in combinatie met een licentie voor deze
digitale methode gebruikt worden.
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Voorwoord
Voor u ligt het ‘samenwerkboek’ dat hoort bij de methode Luister en spreek, de
eerste NT2-methode die gebruikmaakt van spraakherkenning. Het online oefenprogramma helpt de leerder om zelfstandig te leren en te oefenen: de cursist
luistert en spreekt en de computer ‘luistert’ en laat zien wat hij heeft ‘gehoord’.
De leerder hoort en ziet meteen of hij het goed heeft gedaan. Zo kan zelfstandig
geoefend worden in het geven van antwoord.
In combinatie met de dialoogvorm van de teksten en oefeningen krijgt het leren
nu een realistisch karakter. Het is vooral leren luisteren en antwoord geven. Hiermee wordt de overstap van leren naar conversatie, vaak genoemd als een brug
te ver, vergemakkelijkt: de teksten en oefeningen bevatten immers de bouwstenen, vragen en antwoorden, van de conversatieles.
In dit boek staan aanvullende samenwerkopdrachten die in de les kunnen
worden gedaan en iedere les wordt afgesloten met een aantal open vragen die
besproken kunnen worden in de groep. Iedere les begint met een introtekst die
in heel eenvoudige zinnen de opstap vormt naar de erop volgende dialoog. Met
deze tekstjes worden de circa 1000 meest frequente woorden van het Nederlands geleerd. De nieuwe woorden in een tekst worden in de volgende teksten
herhaald. Het doelniveau is A1. De methode staat op zichtzelf, maar kan ook
ingezet worden als aanvullende cursus om de basiswoordenschat in te slijpen.
Luister en spreek richt zich vooral op praktisch geschoolde cursisten, maar niet
uitsluitend. Het is even goed te gebruiken als opstapcursus voor meer studievaardige leerders. Belangrijk bij elke mogelijke cursusopbouw met dit materiaal,
voor welke doelgroep ook, is en blijft dat de docent vooral faciliteert dat cursisten kunnen praten. Want tijdens de conversatieles kan de cursist laten zien wat
hij of zij heeft geoefend, als opmaat voor de praktijk buiten het leslokaal.
Niet bang zijn om te spreken, dat houden we als docenten onze cursisten steeds
voor. En vooral ook: een nieuwe taal leren is niet ingewikkeld en is een kwestie
van heel veel doen. We hopen dat cursisten zich door dit materiaal uitgedaagd
voelen en dat docenten bij hen twee dingen weten te bewerkstelligen: plezier in
het leren en resultaat van hun inspanningen.
Hebt u commentaar en suggesties?
We ontvangen uw reacties graag via nt2@boom.nl.
Piet Meijer
Bondi Sciarone
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Les 0   Instructie: online leren
Lees en luister
tekst
Klik op het woord.

Lees de betekenis.

Lees de zin.

Luister naar de zin.

Begrijp je de zin?

Begrijp je de tekst?
Onthoud de woorden.
Leer de tekst 3, 4, 5 keer.
Vergeet je woorden?
Herhaal de tekst.
Les 0   Instructie
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spreek na

lees (lezen)
en

Luister naar de vraag.

luister (luisteren)
tekst (de)
klik (klikken)
op (op die plaats)
het

Lees het antwoord.

woord (het)
de
betekenis (de)
zin (de)
naar

Spreek, geef antwoord.

begrijp (begrijpen)
je
onthoud
(onthouden)
woorden (het
woord)
leer (leren)
keer (de)
vergeet (vergeten)
herhaal (herhalen)

oefening
Lees de zin.
Lees het antwoord.
Spreek, geef antwoord.

spreek (-na)
(naspreken)
na (spreek -)
(naspreken)
vraag (de)
antwoord (het)
geef (- antwoord)
(geven)

De les met de docent
Ken je de tekst?
Ken je alle woorden?
Praat nu Nederlands!

oefening (de)
les (de)
met
docent (de)
ken (kennen)
alle
praat (praten)
nu
Nederlands (het)
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Les 1   Ik heet …
intro
Lees, luister en spreek na.

naam (de)

naam – voornaam – achternaam – heet

achternaam (de)

voornaam (de)

Naam: Henk Bakker.
Voornaam: Henk.
Achternaam: Bakker.
Mijn naam is Henk Bakker.

heet (heten)

Naam: Anne Bakker.
Voornaam: Anne.
Achternaam: Bakker.
Mijn naam is Anne Bakker.

jij

mijn
is (zijn)
ik
jouw

Mijn naam is Henk.
Ik heet Henk.
Jouw naam is Anne.
Jij heet Anne.
tekst
Lees, luister en spreek na.

hallo

Hallo. Ik heet Tessa. Hoe heet jij?
Dag. Ik heet Henk.
Wat is je naam?
Mijn naam is Henk.
Wat is je voornaam?
Mijn voornaam is Henk.
Wat is jouw achternaam?
Mijn achternaam is Bakker.
Hoe heet jij? Heet je Wim?
Nee, mijn naam is Henk.

dag

hoe
wat
je (jij)
nee

Les 1   Ik heet ...
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oefening 1
Luister naar de vraag en geef antwoord. Wat staat in de tekst?
Hallo. Ik heet Tessa. Hoe heet jij?
Dag. Ik h--- ---.
Wat is je naam?
Mijn n--- is ---.
Wat is je voornaam?
Mijn v--- is ---.
Wat is jouw achternaam?
Mijn a--- is ---.
Hoe heet jij? Heet je Wim?
Nee, m--- n--- is ---.
oefening 2
De een leest de vragen, de ander geeft antwoord. Daarna andersom.  
Hoe heet jij?
Ik ------.
Wat is je naam?
Mijn ------.
Wat is je voornaam?
Mijn ------.
Wat is jouw achternaam?
Mijn ------.
Hoe heet jij? Heet je Wim?
Nee, mijn ------.
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Thema   Hoe heet je?

Les 2   Ik woon in …
intro
nummer (het)

Lees, luister en spreek na.
de naam – het nummer – het telefoonnummer – het adres –
het land – de nationaliteit – de taal
De naam: Henk Bakker.
De straat: Stationstraat.
Het nummer: 4.
Het adres: Stationstraat 4.
Het telefoonnummer: 06-12345678.
Het land: Nederland.
De taal: Nederlands, Engels.

telefoonnummer
(het)
adres (het)
land (het)
nationaliteit (de)
taal (de)
straat (de)
Stationstraat (de)
Nederland
Engels

tekst
Lees, luister en spreek na.

waar

Henk, waar woon jij?
Ik woon in Rotterdam.
Wat is jouw adres? Wat is je adres?
Mijn adres is: Stationstraat nummer 4.
Wat is jouw telefoonnummer? Of heb je geen telefoon?
Ja, hier is mijn nummer.
Dit is mijn nummer.
Uit welk land kom je?
Ik kom uit Nederland.
Ik ben Nederlander.
Welke taal spreek je?
Ik spreek Nederlands en Engels.

in

woon (wonen)
of
heb (hebben)
geen
telefoon (de)
ja
hier
dit
uit
welk
kom (- uit) (komen)
ben (zijn)
Nederlander (de)
welke

Les 2   Ik woon in ...
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oefening 1
Luister naar de vraag en geef antwoord. Wat staat in de tekst?
Henk, waar woon jij?
Ik w--- i--- R---.
Wat is jouw adres? Wat is je adres?
M--- a--- is: Stations--- n--- vier.
Wat is jouw telefoonnummer? Of heb je geen telefoon?
Ja, h--- is m--- n---.
Dit i--- m--- nummer.
Uit welk land kom je?
Ik k--- uit N---.
Ik b--- N---.
Welke taal spreek je?
Ik s--- N--- en E---.
oefening 2
De een leest de vragen, de ander geeft antwoord. Daarna andersom.  
Waar woon jij?
Ik ------.
Wat is jouw adres?
Mijn ------.
Wat is jouw telefoonnummer?
Mijn ------.
Uit welk land kom je?
Ik ------.
Welke taal spreek je?
Ik ------.
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Thema   Hoe heet je?

Les 3   U heet …
intro
Lees, luister en spreek na.

meneer (de)

de meneer – de mevrouw

u

Dag meneer, hoe heet u?
Mijn naam is Olaf Nielsen.
Ik kom uit Denemarken
Ik woon in Rijswijk.
Dag mevrouw, hoe heet u?
Ik heet Maria Nielsen.
Ik woon vlakbij Den Haag.

mevrouw (de)
Denemarken
vlakbij

tekst
Lees, luister en spreek na.
Dag meneer, wat is uw naam?
Mijn naam is Olaf Nielsen.
Komt u uit Nederland?
Nee, ik kom niet uit Nederland.
Ik kom uit Denemarken.
En u mevrouw, wat is uw naam?
Mijn naam is Maria Nielsen.
Waar woont u, meneer? In welke stad?
In Rijswijk, vlakbij Den Haag.
In welke straat?
In de Akkerstraat.
Hoe lang woont u al in Nederland?
Ik woon net in Nederland.
Ik woon hier pas.

uw
komt (komt uit
Nederland) (komen)
niet
woont (wonen)
stad (de)
hoe (hoe lang)
lang
al
net (ik woon hier
net, sinds kort)
pas (pas 1 jaar)

Les 3   U heet ...
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