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Uitleg van de symbolen
Deze opdracht maak je op de computer. Je gaat naar een tekst luisteren,
een video of een illustratie bekijken, oefenen met nieuwe woorden of met
routines.
Je gaat naar de computer, www.codeplus.nl. Je kiest CODE Plus deel 1, je
kiest een hoofdstuk en je kiest een taak.
Bij sommige opdrachten hoort een werkblad. De werkbladen krijg je van je
docent.
Sommige opdrachten doe je niet in de klas, maar buiten het lokaal of buiten
de school. Je moet dan bijvoorbeeld naar een winkel.
Bij deze opdracht moet je iets zoeken op internet.
Deze opdracht doe je met een andere cursist samen.
Deze opdracht doe je met twee andere cursisten.
Deze opdracht doe je met de hele groep. Je krijgt uitleg van je docent.
Deze opdracht doe je met de hele groep. Je docent laat een luistertekst of
liedje horen.
Dit is een leesopdracht. Je leest een tekst en beantwoordt de vragen.
Dit is een schrijfopdracht.
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H oofdstuk 1 Wie ben jij?


Dit hoofdstuk gaat over persoonlijke informatie.
Introductie
Taak 1
Taak 2
Taak 3
Taak 4
Slot
Grammatica en spelling
Lezen en schrijven
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6
Jezelf of iemand anders voorstellen    8
Een adres vragen en geven    11
Groeten   14
Vragen stellen over een formulier en een formulier invullen    18
21
22
24
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Introductie
Welkom bij CODE Plus!
Voor je begint: bij dit boek hoort een voucher voor toegang tot het online
oefenmateriaal. Heb je dit boek tweedehands gekocht of is het al door iemand anders
gebruikt, koop dan een nieuw voucher via de boekhandel of www.codeplus.nl.
Kijk naar de foto’s. Wie horen bij elkaar? Vul de goede letter in.
Twee families
1 Wie hoort bij Eddy Chen?
Hallo, ik ben Eddy. Mijn achternaam is Chen. Ik
kom uit Arnhem en nu woon ik in Weesp. Ik ben
36 jaar. Ik geef autorijles. Mijn vrouw heet Dewi
en zij is 32 jaar. We hebben twee (2) kinderen.
Laura is zes (6) jaar en Jessica is een baby.

2 Wie hoort bij Pieter van der Meer?
Mijn naam is Van der Meer. Mijn voornaam is
Pieter. Mijn vrouw heet Yvonne. We hebben twee
(2) kinderen: een zoon en een dochter. Paul is
vijftien (15) en Anne is dertien (13). We wonen op
de Nieuwe Gracht, op nummer 29, in Weesp.
Yvonne werkt in een winkel en ik ben huisarts.
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a Hallo, ik ben Anne. Ik ben de
zus van Paul. Ik ben dertien (13)
jaar en ik woon met mijn familie
in Weesp.

b Ik heet Dewi. Mijn man heet
Eddy. We hebben twee (2)
dochters: Laura en Jessica.

c Ik heet Laura. En dit is Jessica.

d Mijn naam is Yvonne van der
Meer. Ik heb een man, een
zoon en een dochter.

e Hoi, ik ben Paul. Ik ben de broer
van Anne. Ik woon met mijn zus,
vader en moeder op de Nieuwe
Gracht in Weesp.
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T aak 1 Jezelf of iemand anders voorstellen
i i i Voorbereiden
1 Wat hoort bij elkaar? Vul de goede letter in.
Hoort het bij jezelf voorstellen? Of hoort het bij iemand anders voorstellen?
Jezelf voorstellen

Iemand anders voorstellen
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a Ik ben Anne.

b Mijn naam is Van
der Meer.

c Dit is mijn broer
Paul.

d Ik heet Dewi
Chen.

e Ik zal mijn vrouw
even voorstellen.
Dit is Yvonne.

f

Dit is mijn man
Eddy.
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2 Doe de opdrachten van Luisteren 1 bij Voorbereiden op de computer.
3 Doe de opdrachten van Luisteren 2 bij Voorbereiden op de computer.

4 Doe de opdrachten van Woorden bij Voorbereiden op de computer.

Routines
Voorstellen
Jezelf voorstellen (i) = informeel / (f) = formeel
Ik heet Hanna. (i)
Ik ben Jan. (i)
Ik ben Jan Tervoort. (f / i)
Mijn naam is Maarten van Putten. (f)
Iemand anders voorstellen
Dit is Els. (i)
Dit is Marja Willems. (f)
Dit is mevrouw / meneer Hendriks. (f)

Routines
Vragen stellen en antwoord geven
Hoe heet je? Ik heet Hanna.
Wie ben jij? Ik ben Paul.
Waar kom je vandaan? Ik kom uit Groningen / uit Spanje / uit Finland.
Waar woon je? Ik woon in Amsterdam.
5 Doe de opdrachten van Routines bij Voorbereiden op de computer.
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i i i Uitvoeren
6 Stel vragen en geef antwoord.
Cursist A vraagt en cursist B geeft antwoord. Vragen:
Hoe heet je?
Waar woon je?
Waar kom je vandaan?
Wissel van rol.
7 Stel iemand voor.
Cursist A stelt cursist B voor aan de groep. Zinnen:
Dit is …
Hij / Zij woont …
Hij / Zij komt uit …
Wissel van rol.

i i i Afronden
8 Wat weet je? Schrijf op.
Cursist A Wat weet je van cursist B?
Cursist B Wat weet je van cursist A?
Controleer samen de informatie.
9 Loop rond, stel vragen en geef antwoord.
Loop rond en vraag informatie aan drie andere cursisten.
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