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Leeswijzer
In het werkboek staan bij de oefeningen kleine plaatjes. De plaatjes zeggen wat je moet doen 

of hoe je iets moet doen. Veel plaatjes komen terug in het online gedeelte van IJsbreker Plus.

   Deze oefeningen doe je alleen of met een groepje.

   Deze oefeningen doe je samen met de docent.

   Hier oefen je met verstaan en nazeggen.

   Hier oefen je met spreken. Spreken doe je in tweetallen of in groepjes.

   Hier oefen je met schrijven.

   Deze opdrachten doe je buiten de klas of buiten de school.

   Deze opdracht krijg je van je docent.

   Je gaat naar een video kijken met de docent en de groep.

   Je gaat naar een oefening luisteren met de docent en de groep.

Studiewijzer vervolgmodule dagelijks leven
1. Ga naar www.ijsbrekerplus.nl en log in.

2. Start met hoofdstuk 1.

3.  Maak de online oefeningen van les 1: lezen en/of luisteren, woorden, verstaan en nazeggen, 

regels van de taal, spelling.

4. Kijk in je boek. Doe de oefeningen van les 1: zelfstandig en/of met de docent.

5. Ga naar de website. Maak de online oefeningen van les 2.

6. Doe de oefeningen van les 2 in het werkboek: zelfstandig en/of met de docent.

7. Ga naar de website. Maak de online oefeningen van les 3.

8. Doe de oefeningen van les 3 in het werkboek: zelfstandig en/of met de docent.

9. Ga naar de website. Maak de online oefeningenn van les 4.

10. Doe de oefeningen van les 4 in het werkboek: zelfstandig en/of met de docent.

11.  Maak tot slot de toets in  het online programma.

Heb je een resultaat van 80% of meer! Ga door met hoofdstuk 2.

Heb je een resultaat van 79% of minder voor bijvoorbbeeld woorden?

Oefen dat onderdeel dan nog eens.
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1 Taalsituaties 

Leren
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Les 1

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Bij deze oefening heb je plaatjes nodig. 

Vraag werkblad 1 aan de docent. Kijk naar de plaatjes. 

1  Cursist 1 vertelt wat hij of zij ziet op plaatje A. Cursist 2 controleert of het 

goed gaat.

2  Cursist 2 vertelt wat hij of zij ziet op plaatje B. Cursist 1 controleert of het 

goed gaat.

3  Hebben jullie het goed gedaan? Probeer het nog een keer. Probeer zinnen 

zonder fouten te maken.

Je kunt de volgende woorden gebruiken:

onder – boven – beneden – naast – op – af – in – uit – links – rechts – 

in het midden

 2 Werk samen.

Cursist 1 denkt aan een plaats in de school. Cursist 2 stelt vragen over de plaats. 

Weet cursist 2 aan welke plaats cursist 1 denkt?

Je kunt bijvoorbeeld vragen:

Is het boven? Is het beneden?

Is het aan het begin van de gang? Is het aan het eind van de gang?

Is het naast de kantine? Is het in de kantine?

Is het voor cursisten? Is het voor docenten? Is het voor vrouwen of voor mannen?

 1 1 Werk samen. Bij deze oefening heb je plaatjes nodig. 

 2 2 Werk samen.
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31 Taalsituaties   Leren Les 1

1 3 Werk samen. Bij deze oefening heb je een rooster nodig 

en kaartjes met vragen. Vraag werkblad 2 aan de docent. 

Cursist 1 krijgt werkblad 2A. Cursist 2 krijgt werkblad 2B. 

Voer een goed gesprek. 

Cursist 1 werkt bij een school. De telefoon gaat. Luister naar de vragen van de 

cursist. Kijk op het rooster en geef antwoord.

Cursist 2 belt de school en stelt de vragen op kaartje 1. 

Wissel daarna van beurt. Cursist 2 werkt op school en cursist 1 stelt de vragen 

op kaartje 2.

Hoe ging het gesprek? Beantwoord de vragen.

Begon het telefoongesprek goed? Zeiden jullie allebei je naam?1 

Hebben jullie een goed einde gemaakt aan het telefoongesprek?2 

Waren de vraag en het antwoord helemaal duidelijk?3 

Zeiden jullie ‘u’ of ‘je’?4 

  Schrijven

 4 Schrijf een briefje.

Je ziet je docent Nederlands in de school. Je docent zegt: ‘Wil je iets voor me 

doen? We zitten straks in een ander lokaal, niet in lokaal 4 maar boven, in lokaal 

17. Wil jij dat even op een briefje schrijven en op de deur van het lokaal hangen? 

Bedankt hoor!’

Schrijf het briefje.

Controleer je tekst.

Is je briefje duidelijk voor andere cursisten?1 

Heb je hoofdletters en punten geschreven?2 

Heb je de woorden goed geschreven?3 

Staan de woorden op de goede plaats in de zin?4 

 3 3 Werk samen. Bij deze oefening heb je een rooster nodig 

 4 4 Schrijf een briefje.
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4

  Praktijk

 5 Bekijk het lesrooster van je kinderen.

Heb je kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar? Vraag of zij een lesrooster hebben. 

Bekijk het lesrooster met je kinderen. Beantwoord de vragen.

1 Hoe laat begint de eerste les? 

2 Hoe laat is de school afgelopen op maandag?  

3 Hoe laat is de school afgelopen op woensdag? 

4 Hoeveel vakken heeft je kind? 

5 Wat lees je nog meer op het lesrooster? 

Les 2

  Met de docent

Taalwijzer

De verleden tijd 

Je vertelt iets over vanochtend, over gisteren, over vorige week of vorig jaar. 

Gebruik dan de verleden tijd.

Mijn kinderen kregen zwemles op school.

Ik wilde stoppen, maar de kinderen zeiden: ‘Ga toch door!’

We woonden toen in Amerika.

Ik kon al autorijden toen ik vijftien was.

 5 5 Bekijk het lesrooster van je kinderen.

���
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51 Taalsituaties   Leren Les 2

1
Het werkwoord in de verleden tijd heeft twee vormen: enkelvoud en meervoud.

 enkelvoud: meervoud:

 ik, je, u, hij, ze we, jullie, ze

vond  vinden vonden

kreeg  krijgen kregen

dacht  denken dachten

kon  kunnen konden

 Je kunt de verleden tijd van de werkwoorden ook in het woordenboek op de 

computer vinden. 

 1 Lees de zinnen. Welke tijd is het? Nu of verleden tijd? 

  nu verleden tijd

1 Mijn dochter krijgt zwemles. Ze vindt het leuk. 

2 Ik kreeg vroeger op school ook zwemles. 

3 Ik vond het vreselijk! 

4 Ik kon al autorijden toen ik vijftien was. 

5 Maar ik kan nog steeds niet fi etsen. 

6 In mijn eigen land woonde ik in een groot huis. 

7 Hier in Nederland heb ik maar een klein fl atje. 

 2 Werk samen. Welke twee cursisten hebben het eerst het antwoord?

Lees het raadsel. Wat staat er?

 Tips Zie je het niet? Probeer vijf woorden te maken. Er zijn twee namen bij.

Eén naam is To. Eén woord is de verleden tijd van ‘eten’.

Zie je het nog niet? Kijk dan bij de antwoorden.

 1 1 Lees de zinnen. Welke tijd is het? Nu of verleden tijd? 

 2 2 Werk samen. Welke twee cursisten hebben het eerst het antwoord?

���
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Taalwijzer

Ik vind... 

Ik vind Nederlands leren makkelijk.

Ik vind zwemmen leren moeilijk.

Wat vond je makkelijk om te leren?

Eigenlijk niks. Ik vond niks echt makkelijk.

 3 Zet een cirkel om het goede antwoord. 

1 Vond Nadia de video in Taalsituaties 1 leuk?

 a Ja, ze vond hem wel leuk.

 b Nee, dat klopt niet.

2 Vind je Nederlands nog steeds moeilijk?

 a Ja, dat vind ik wel.

 b Je had het bijna goed.

3 Vond Thomas de leestekst moeilijk?

 a Ja, heel mooi.

 b Nee, hij vond hem niet zo moeilijk.

4 Lekker weer, hè?

 a Ja, leuk hoor.

 b Nou, ik vind het maar koud.

5 Waar houden de kinderen van?

 a Nou, van zoete dingen. Baklava bijvoorbeeld.

 b Drop? Vreselijk vies vind ik dat.

 3 3 Zet een cirkel om het goede antwoord. 
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71 Taalsituaties   Leren Les 2

1  Verstaan en nazeggen 

 4 Hoeveel woorden hoor je?

1 a vier

 b vijf

 c zes

2 a vier

 b vijf

 c zes

3 a vier

 b vijf

 c zes

4 a vier

 b vijf

 c zes

5 a vier

 b vijf

 c zes

6 a vier

 b vijf

 c zes

 5 Zeg na.

Ik moet het ook leren.1 

Ik kon er niks van.2 

Het lukte helemaal niet.3 

Ga nou toch door.4 

Je leert het echt wel.5 

Dat wordt niks.6 

Ik woon al, bij elkaar,7 

denk ik zo’n vijftien jaar in Nederland.8 

Ik woon al, bij elkaar, denk ik zo’n vijftien jaar in Nederland.9 

Ik moest meteen gaan werken.10 

  Spreken/gesprekken voeren

 6 Met de groep. Je krijgt een opdracht van de docent.

 4 4 Hoeveel woorden hoor je?

 5 5 Zeg na.

 6 6 Met de groep. Je krijgt een opdracht van de docent.
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 7 Bespreek de vragen met de groep.

1  Wat vind je moeilijker: dingen leren uit een boek of dingen leren als 

zwemmen en fi etsen?

2  Vind je het lezen van kranten of boeken een goede manier om Nederlands 

te leren?

3  Vind je alle woorden opzoeken in het woordenboek een goede manier om 

Nederlands te leren?

4  Wat vind jij moeilijk in het Nederlands? De uitspraak van het Nederlands? 

‘De’ en ‘het’? Of vind je andere dingen moeilijk?

  Praktijk

 8 Kijk vanavond 15 minuten naar de Nederlandse televisie of lees een krant. 

Heb je meer Nederlands geleerd? Beantwoord de vragen.

1 Welke nieuwe woorden heb je geleerd? Schrijf er vijf op.

2 Heb je geleerd hoe je een woord moet uitspreken? Welk woord?

3 Heb je geleerd hoe je een woord moet schrijven? Welk woord?

4 Heb je een nieuwe zin geleerd? Welke zin?

5 Wat heb je nog meer geleerd?

 7 7 Bespreek de vragen met de groep.

 8 8 Kijk vanavond 15 minuten naar de Nederlandse televisie of lees een krant. 
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91 Taalsituaties   Leren Les 2

1  Schrijven

 9 Je wil leren autorijden. Daarom ga je rijlessen nemen. 

Op internet vind je een inschrijfformulier van een autorijschool. 

Vul het formulier in.

 9 9 Je wil leren autorijden. Daarom ga je rijlessen nemen. 

Persoonlijke gegevens  

Achternaam  

Voornaam  

Geslacht man vrouw

Geboortedatum    

Adres  

Straat  

Nummer  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon en e-mail  

Telefoon privé  

Telefoon werk  

Telefoon mobiel  

E-mail   

Op welke dagen en tijden kunt u rijlessen volgen?

maandag ’s ochtends ’s middags
dinsdag ’s ochtends ’s middags
woensdag ’s ochtends ’s middags
donderdag ’s ochtends ’s middags
vrijdag ’s ochtends ’s middags
zaterdag ’s ochtends ’s middags

Heeft u al eerder rijlessen gehad?

nee ja, namelijk  lesuren

Heeft u al eerder rij-examen gedaan?

nee ja, namelijk    (datum)
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Les 3

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Wat vind jij? Is het: hetzelfde – ongeveer hetzelfde – 

anders – heel anders?

Nederlands leren en Engels leren1 

praten of schrijven in het Nederlands2 

leren fi etsen of Nederlandse woorden leren3 

leren hoe je een woord uitspreekt en leren wat een woord betekent4 

leren in je eigen land en leren in Nederland5 

een docent in je eigen land en een docent in Nederland6 

 2 Werk samen met drie andere cursisten. Bespreek de vragen.

1 Hoeveel woorden ken je in je eigen taal, denk je?

 a 500

 b 1000

 c 10.000

 d 50.000

2 Hoeveel woorden ken je in het Nederlands, denk je?

 a 250

 b 500

 c 1000

 d 2000

3 Wie kent meer woorden: een volwassene of een kind? Wat denk je?

4 Wie kent meer woorden: iemand die veel leest of iemand die weinig leest?

5 Wie kent meer woorden: iemand die nooit tv-kijkt of iemand die veel kijkt?

 1 1 Werk samen. Wat vind jij? Is het: hetzelfde – ongeveer hetzelfde – 

 2 2 Werk samen met drie andere cursisten. Bespreek de vragen.
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1 3 Werk samen met drie andere cursisten. Lees wat Abderrahim, Eva, 

Alia en Paul zeggen. Bespreek daarna de vragen. 

Abderrahim zegt: Ik zoek alle woorden op die ik niet ken. En die leer ik.

Eva zegt: Ik zoek nooit woorden op. Ik onthoud woorden als ik ze vaak hoor of zie.

Alia zegt: Ik leer woorden die bij elkaar horen. Losse woorden kan ik niet leren.

Paul zegt: Ik leer de woorden uit het boek. En ik praat veel met Nederlanders.

1  Op wie lijk jij het meest bij het leren van nieuwe woorden? Op Abderrahim, 

op Eva, op Alia of op Paul?

2  Hoe leer je nieuwe woorden: luister je alleen of schrijf je de woorden ook op? 

Leer je de voorbeeldzin? Schrijf je het woord in je eigen taal er ook bij?

3  Wat voor een woordenboek heb je? Zoek je vaak woorden op in je 

woordenboek?

4  Heeft iemand uit jullie groepje een goede tip om woorden te leren? En een tip 

om moeilijke woorden te onthouden?

 3 3 Werk samen met drie andere cursisten. Lees wat Abderrahim, Eva, 
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  Praktijk

 4 Zoek in de school een cursist die al goed Nederlands spreekt. 

1  Vraag wat de cursist het moeilijkst vindt bij het leren van het Nederlands. 

Hoe ga je dat precies vragen?

2 Vraag ook wat de cursist makkelijk vindt. Hoe ga je dat precies vragen?

3  Wat vond de cursist eerst moeilijk maar nu makkelijk? 

Hoe ga je dat precies vragen?

4 Welke antwoorden geeft de cursist? Schrijf de antwoorden op.

 De cursist vindt moeilijk: 

 De cursist vindt makkelijk: 

 De cursist vond eerst moeilijk maar nu makkelijk: 

 5 Wat vind jij gekke woorden of zinnen in het Nederlands?

Schrijf een paar woorden of zinnen op een groot stuk papier en neem het mee naar 

school. Hang het papier in de klas.

 4 4 Zoek in de school een cursist die al goed Nederlands spreekt. 

 5 5 Wat vind jij gekke woorden of zinnen in het Nederlands?
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1Les 4

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Bespreek de vragen.

1  Vind je dat een docent altijd moet vragen waarom iemand niet komt of te laat 

komt?

2  Ben je meestal op tijd op school of ben je vaak te laat? Waarom ben je te laat?

3  Komen je kinderen vaak te laat op school? Hoe komt dat?

4  Vind je dat een docent wel iets moet zeggen tegen kinderen, maar niet tegen 

volwassenen? Of is dat hetzelfde: lesgeven aan kinderen of aan volwassenen?

 2 Werk samen. Lees de zinnen die hieronder staan. Wat vinden jullie? 

En wat vinden de meeste Nederlanders, denk je? Bespreek de vragen. 

Je moet altijd precies op tijd komen:

 jullie vinden … de meeste Nederlanders vinden …

 ja nee ja nee

op je werk  

op een feestje  

op school  

bij de dokter  

bij vrienden  

Als je niet kunt komen, of niet op tijd kunt komen, moet je opbellen en vertellen 

wat er aan de hand is:

 jullie vinden … de meeste Nederlanders vinden …

 ja nee ja nee

naar je werk  

naar een feestje  

naar school  

naar de dokter  

naar vrienden  

 1 1 Werk samen. Bespreek de vragen.

 2 2 Werk samen. Lees de zinnen die hieronder staan. Wat vinden jullie? 
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 3 Werk samen met drie andere cursisten. 

Bedenk bij elke situatie een goede smoes.

Situaties

1 Je hebt je huiswerk niet gemaakt.

2 Je bent een week niet op school geweest.

3 Je komt bij de dokter. Je bent een kwartier te laat.

4 Je vriend komt bij jou eten. Je hebt helemaal geen eten in huis.

 4 Werk samen. Lees de gesprekken eerst zelf. 

Lees ze dan samen hardop.

Gesprek 1

docent Met Inge Hoogendijk.

cursist Ja, met Nurten Demir. Ik kan vandaag niet komen, want ik ben ziek.

docent O, wat vervelend voor je. Wat heb je?

cursist Nou, verkouden, hoofdpijn …

docent Ga lekker in bed liggen. Beterschap en bedankt voor het bellen.

cursist Dankjewel. Dag.

docent Dag.

Gesprek 2

docent Met Inge Hoogendijk.

cursist  Met Moussa. Ik moet zo naar de dokter, dus ik kom niet op school.

docent O, ben je ziek?

cursist Nou, ik heb al twee dagen oorpijn. Het gaat niet over.

docent Hè, wat vervelend. Sterkte, en hopelijk tot morgen.

cursist Ja, tot morgen.

docent Dag.

Voer nu zelf zo’n gesprek.

 3 3 Werk samen met drie andere cursisten. 

 4 4 Werk samen. Lees de gesprekken eerst zelf. 
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151 Taalsituaties   Leren Les 4

1  Schrijven

 5 Schrijf een brief. Je dochter Isabel van acht jaar is ziek. Ze heeft koorts. 

Ze kan vandaag niet naar school. Je schrijft een briefje voor de docent.

Schrijf je woonplaats en de datum boven de brief.

Schrijf je naam onder de brief.

Dag Kirsten,

Met vriendelijke groeten,

Controleer je tekst.

Is je brief duidelijk voor de docent?1 

Heb je hoofdletters en punten geschreven?2 

Heb je de woorden goed geschreven?3 

Staan de woorden op de goede plaats in de zin?4 

 5 5 Schrijf een brief. Je dochter Isabel van acht jaar is ziek. Ze heeft koorts. 
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  Praktijk

 6 Wat gebeurt er als je vaak te laat op school komt?

1  Wat gebeurt er als je zelf vaak te laat komt op school? 

Vraag het aan je docent.

 Wat vraag je precies?

 Welk antwoord krijg je?

2  Wat gebeurt er als je kinderen vaak te laat op school komen? 

Vraag het aan de docent van je kinderen of aan een andere ouder op school.

 Wat vraag je precies?

 Welk antwoord krijg je?

  Met de docent

  Verstaan en nazeggen 

 7 Hoe klinkt de zin? Boos of gewoon?

 boos gewoon

1 

2 

3 

4 

 boos gewoon

5 

6 

7 

8 

 6 6 Wat gebeurt er als je vaak te laat op school komt?

 7 7 Hoe klinkt de zin? Boos of gewoon?
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171 Taalsituaties   Leren Les 4

1 8 Zeg na.

1 Je moet op tijd komen!

2 Je moet wel op tijd komen, hoor.

3 Waar was je gisteren?

4 Zeg, waar was je gisteren toch?

5 Je weet toch wel dat dat niet kan?

6 Je weet dat dat niet kan!

7 Je moet opbellen!

8 Je moet wel even opbellen, hoor.

 9 Taalriedel

Waar was je gisteren?

Waar was je gisteren?

 Thuis.

 Thuis.

Waarom?

Waarom?

 Ik was ziek.

 Ik was ziek.

Kon je niet bellen?

Kon je niet bellen?

 Vergeten.

 Vergeten.

Nou ja...

Nou ja...

  Spreken/gesprekken voeren

 10 Met de groep. Bespreek de vragen.

Ken je veel woorden in het Nederlands?1 

Wat doe je om Nederlandse woorden te leren?2 

Gebruik je vaak een woordenboek? Waarom?3 

Heb je een goede tip om woorden te leren?4 

5  Kijk naar de woorden die in het lokaal hangen. Ken je alle woorden? 

Hoe vraag je de betekenis van de woorden die je niet kent? 

Welke zinnen gebruik je dan?

 8 8 Zeg na.

 9 9 Taalriedel

 10 10 Met de groep. Bespreek de vragen.
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  Schrijven

 11 Met de groep. Maak samen goede zinnen.

1 Iedereen zegt om de beurt een woord. Maak zo vier goede zinnen.

 Zin 1 begint met het woord ‘We’.

 Zin 2 begint met het woord ‘Vroeger’.

 Bedenk zelf een begin voor zin 3 en 4.

 Voorbeelden

 We gaan elke dag om drie uur met de bus naar huis.
 Vroeger woonden we in een mooi huis bij de zee.

2 De docent schrijft de woorden op het bord.

3 Controleer met elkaar of de zinnen goed zijn.

Tot slot

  Met de docent

Kijk naar de video ‘De muziekschool’. Bespreek de vragen.

1 Ken je het instrument dat Harun speelt?

2 Ken je de andere instrumenten die je in de video ziet?

3 Hoe lang speelt Harun al baglama?

4 Waarom zei zijn lerares dat Harun les kon gaan geven?

5 Wat vindt Harun leuk aan lesgeven?

6 Hoe heeft Harun geleerd om les te geven?

7 Harun zegt: ‘Ik leer zelf altijd nieuwe dingen.’ Hoe leert hij dat dan?

8 Welke taal spreekt Harun in zijn lessen?

 11 11 Met de groep. Maak samen goede zinnen.
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2 Taalsituaties

Televisie en 
internet
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Les 1

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Lees eerst de gesprekken zelf. 

Lees de gesprekken daarna samen hardop.

Gesprek 1

cursist 1 Hoi. Heb je een fi jne dag gehad?

cursist 2 Ja, het gaat wel.

cursist 1 Heb je nog boodschappen gedaan?

cursist 2 Boodschappen? O, dat ben ik helemaal vergeten. Sorry.

cursist 1 O, dat is niet erg. Zal ik even pizza’s halen?

Gesprek 2

cursist 1 Hoi. Wat een regen hè?

cursist 2 Nou. Ik ben helemaal nat.

 En ik moet ook nog de kinderen bij het zwembad ophalen.

cursist 1 Ik haal ze wel even met de auto.

 Ik moet toch nog die kant op.

cursist 2 O, dat is fi jn. Dank je wel.

 2 Werk samen. Vraag werkblad 3 aan de docent. 

Op dit werkblad staan drie situaties. Lees de situaties. 

Voer bij elke situatie een gesprek. 

 1 1 Werk samen. Lees eerst de gesprekken zelf. 

 2 2 Werk samen. Vraag werkblad 3 aan de docent. 
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