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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 2, 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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Hoofdstuk 1  Dat is een 
koopje!

Dit hoofdstuk gaat over kopen en verkopen.
Introductie 6
Taak 1 Afrekenen in een winkel   7
Taak 2 Advertenties lezen en begrijpen   10
Taak 3 Apparaten kopen   14
Taak 4 Inkopen doen voor een feestje   17
Slot 19
Grammatica en spelling 20
Lezen en schrijven 22 
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6 hoofDstUk 1 | IntroDUctIe

Introductie

Wat koop je bij de supermarkt, de boekwinkel en de kledingwinkel? Vul in.

Supermarkt:

             

             

             

             

             

             

Boekwinkel:

             

             

             

             

             

             

Kledingwinkel:
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taak 1 Afrekenen in een winkel

	i i i	 Voorbereiden

 1 Wat hoort bij elkaar? Kruis aan.

1 Kan ik chippen?

2 Hebt u terug van € 100?

3  U kunt uw pas insteken  
en uw pincode intoetsen.

 2 Doe de opdrachten van Luisteren bij Voorbereiden op de computer.

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

Routines

Afrekenen: verkopen Afrekenen: kopen
kan ik afrekenen?
het kost € 2,40.          heeft u terug van € 50,-?
heeft u het ook kleiner?          Nee, sorry. Ik kan wel chippen.
heeft u het gepast?          Dat lukt wel.
U kunt ook contant betalen. Prima, ik heb genoeg kleingeld.
Dat is dan € 293,87.          Ik wil graag pinnen.
U kunt uw pas insteken en uw code intoetsen.
Gaat uw gang. / Ga je gang.

 4 Doe de opdrachten van routines bij Voorbereiden op de computer.
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8 hoofDstUk 1 | tAAk 1

	i i i	 Uitvoeren

 5 Voer zes gesprekjes.

Eén cursist is verkoper, de ander klant. De klant wil afrekenen.
Gebruik de informatie op het werkblad. Voer de gesprekjes.
Wissel van rol na drie gesprekken.

	i i i	 Afronden

 6 Lees de vragen en de tekst. Beantwoord de vragen.

1 Het aantal pinbetalingen groeit, het aantal chipbetalingen wordt 
kleiner.

 a waar
 b niet waar

2 Nederlanders betalen kleine bedragen …
 a steeds vaker contant.
 b vooral met de Chipknip.
 c steeds meer met de pinpas.

3 Wat gebruikten Nederlanders in 2010 het vaakst?
 a de Chipknip
 b contant geld
 c de pinpas

4 Waar gebruiken Nederlanders vooral de pinpas en waar vooral de 
Chipknip? Kruis aan.

 pinpas Chipknip
supermarkten m m
kantines m m
parkeerautomaten m m
benzinestations m m
kleding- en schoenenwinkels m m

Betalen in nederland
Nederlanders betalen steeds minder vaak met contant geld. In 2000 gebruikten ze 
hun pinpas ongeveer 200 miljoen keer, in 2010 2,1 miljard keer en het aantal 
pinbetalingen groeit nog steeds. In 2010 pinden Nederlanders bij ongeveer 42% van 
alle betalingen. Vooral in supermarkten, bij benzinestations en in kleding- en 
schoenenwinkels gebruikten ze de pinpas.
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9hoofDstUk 1 | tAAk 1

Nederlanders betalen ook met de Chipknip. In 2010 was dat bij 3% van alle 
betalingen, ongeveer 178 miljoen keer. Vooral voor het parkeren van de auto en het 
betalen in de kantine gebruikten ze de Chipknip. Het aantal chipbetalingen zal de 
komende jaren kleiner worden, want Nederlanders gebruiken steeds vaker hun 
pinpas voor kleine bedragen.

 7 Beantwoord de vragen.

Bedenk eerst dit: welke kleren draag je? Wat heb je bij je?

1 Wat heb je het eerst gekocht en wat het laatst?

 

2 Wat was het duurst?

 

3 Waar heb je het gekocht?

 

4 Wanneer heb je het gekocht?

5 Hoe heb je betaald?

 

Vergelijk je antwoorden met twee medecursisten.
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