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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 3, 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 drie 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, of een video zien.

Dit is een extra leesopdracht. Je leest een tekst en beantwoordt de 
vragen.

Dit is een extra schrijfopdracht.
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5 hoofdstUk 1 | IntrodUctIe 6

Hoofdstuk 1  kijk eens om 
je heen!

Dit hoofdstuk gaat over de omgeving waarin je leeft.
Introductie	 6
Taak	1	 	De	buurt	waarin	je	woont	beschrijven	 	 	 7
Taak	2	 	Discussiëren	over	het	hebben	van	huisdieren	 	 	 11
Taak	3	 	Een	mening	vormen	over	dieren-,	natuur-	en	

milieuorganisaties	 	 	 16
Taak	4	 	Iets	vertellen	over	een	Nederlands	landschap	 	 	 19
Slot	 24
Verbindingen	en	idioom	 25
Grammatica	en	spelling	 26
Lezen	en	schrijven	 27
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6 hoofdstUk 1 | IntrodUctIe

Introductie

 1.1 Beschrijf je eigen omgeving en buurt.

Met welke woorden kun je de omgeving en de buurt beschrijven waar je 
nu woont? En met welke woorden de omgeving en de buurt van je jeugd? 
Kies uit de onderstaande woorden en zet ze in de ‘woordspin’.

druk - rustig - mooi - lelijk - schoon - vies - vlak - met bergen - stad - dorp - 
veel groen - weinig groen - hoge huizen - lage huizen - brede straten - 
smalle straten

 1.2 Beschrijf de overeenkomsten en verschillen tussen je buurt van nu en je 
buurt van vroeger.

Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je tussen je buurt van nu 
en de buurt van je jeugd? Schrijf dit in een of twee zinnen op.

 

omgeving en buurt jeugd
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omgeving en buurt nu
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7

taak 1  de buurt waarin je woont 
beschrijven

	i i i	 Voorbereiden

 1 Kies één van de zinnen en maak de zin af.

1 Ik woon het liefst in een stad, want �

 

2 Ik woon het liefst in een dorp of op het platteland, omdat �

 

 2 Lees de zinnen en de tekst. Zijn de zinnen waar of niet waar?

1 De man woont in een rustige straat in de stad.
 a waar
 b niet waar

2 In zijn straat staan een paar bomen.
 a waar
 b niet waar

3 De man vindt het prettig dat er veel buitenlanders in zijn buurt wonen.
 a waar
 b niet waar

4 Als de man wil uitgaan, moet hij naar het centrum van de stad.
 a waar
 b niet waar

5 De man vindt het fijn dat er veel verschillende kleine winkels in zijn 
buurt zijn.

 a waar
 b niet waar

6 De man zegt dat hij over een paar jaar wil verhuizen.
 a waar
 b niet waar
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8 hoofdstUk 1 | taak 1

Mijn buurt en mijn straat
Hier woon ik. Dit is mijn huis. Tenminste, het is geen eigen huis, maar een 
appartement in een groot gebouw. Ik ben er nog niet zo lang geleden komen wonen. 
Eerst deelde ik een huis met een paar vrienden; dit is het eerste huis voor mij alleen.
Aan alle kanten wonen buren. Boven me, onder me en naast me. Het huis ligt 
midden in de stad aan een drukke straat met aan beide kanten winkels. Het is een 
vrij brede straat. De straat is niet echt mooi, maar ook niet echt lelijk. Jammer 
genoeg is nergens een beetje groen te zien. Nergens staat een boom. Wel heel veel 
afvalbakken, met het afval vaak ernaast.
De buurt waar ik woon is wel oké. Er wonen mensen van heel verschillende 
nationaliteiten en dat vind ik wel leuk. En als ik even weg wil, hoef ik de buurt niet 
uit. In mijn eigen straat zijn een paar cafés en op het Hobbemaplein zit een grote 
bioscoop. Daar hebben ze altijd de nieuwste films.
Wat ik ook erg prettig vind, zijn alle winkels. Je kunt bij ons in de buurt van alles 
krijgen: eten en drinken uit alle landen van de wereld, er is een winkel waar je 
sigaretten, kranten en tijdschriften kunt kopen en verder zit er een kleine supermarkt 
en een apotheek.
Het enige waar ik echt een hekel aan heb, is al dat afval op straat. De gemeente 
probeert daar wel wat aan te doen, maar niets helpt. Als de mensen zelf niet willen …
Al met al ben ik behoorlijk tevreden over de buurt waar ik woon. Als ik een gezin zou 
hebben, zou ik misschien wel naar een rustiger buurt met meer bomen willen 
verhuizen. Maar voor mij als alleenstaande is dit prima: alles bij de hand en dicht bij 
het centrum. De komende jaren blijf ik er lekker wonen.

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

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

	i i i	 Uitvoeren

 5 In wat voor buurt en straat woon je zelf? Beantwoord de vragen.

1 Staat je huis in een dorp, een stad of buiten een dorp of een stad?

 

2 Staat je huis in een buurt met vooral Nederlanders of wonen er ook 

veel buitenlanders in je buurt?

 

3 Zijn er veel gebouwen met minder dan twee verdiepingen in je buurt 

of vooral gebouwen met meer dan twee verdiepingen?
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9hoofdstUk 1 | taak 1

4 Zijn er winkels dicht bij je huis? Zo ja, wat voor winkels?

 

5 Zijn er cafés, restaurants en bioscopen in je buurt?

 

6 Kunnen de kinderen goed buiten spelen?

 

7 Staan er veel bomen in je straat?

 

8 Wat vind je van je straat?

 

9 Wat vind je van je buurt?

 

 6.1 Voer een gesprek over de buurten waar jullie wonen.

Cursist A stelt de vragen van opdracht 5 aan cursist B. Cursist B gebruikt 
zijn antwoorden op de vragen om iets over zijn buurt te vertellen.

  Wissel van rol.

 6.2 Vergelijk jullie buurten en jullie mening daarover.

 7 Voer een gesprek. Vul het schema in.

Praat met elkaar over jullie leefomgeving. Maak samen een lijstje van 
positieve en negatieve punten en vul het schema in.
Kijk naar het voorbeeld.
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10 hoofdstuk 1 | taak 1

positief negatief

veel groen weinig winkels 

  

  

  

  

  

  

  

  

	i i i	 Afronden

	 8	 Schrijf	over	je	eigen	leefomgeving.

Een vriend van je komt binnenkort een paar dagen naar jouw stad en wil 
in een hotel gaan slapen. Je vindt het leuker als hij bij jou komt logeren. 
Schrijf hem een brief van 125-150 woorden. Geef informatie over hoe je 
woont en over de buurt waar je huis staat. Gebruik de resultaten van 
opdracht 5, 6 en 7.
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