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1 Taalsituaties

Leren
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Les 1

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Kijk naar de plattegrond. Beantwoord de vragen.

1 Je bent in lokaal 2. Je wilt naar het computerlokaal. Hoe moet je lopen?.

2 Je bent in lokaal 16. Je wilt naar de kantine. Hoe moet je lopen?

 Je kunt de volgende woorden gebruiken:

  in – uit – op – af – boven – beneden – naast – tegenover – rechtsaf – linksaf – 

rechtdoor.

  Schrijven

 2 Werk samen. Schrijf een briefje op je school.

Je ziet je docent Nederlands in de gang. De docent vraagt: ‘Wil je iets voor me 

doen? We zitten vandaag in een ander lokaal. Niet in lokaal 14 boven, maar 

beneden, in lokaal 5. Wil jij dat op een briefje schrijven en op de deur van het 

lokaal hangen? Bedankt hoor!’

Schrijf het briefje. Gebruik de naam van je eigen groep en de naam van je docent.

 1 1 Werk samen. Kijk naar de plattegrond. Beantwoord de vragen.

 2 2 Werk samen. Schrijf een briefje op je school.
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31 Taalsituaties  Leren Les 1

1Beste cursisten,

Controleer je tekst.

1 Begrijpen de cursisten en je collega’s waar ze naartoe moeten?

2 Heb je hoofdletters en punten geschreven?

3 Welke woorden heb je misschien fout geschreven?

4 Zoek de fout geschreven woorden op in het woordenboek. Verbeter de fouten.

5 Zie je geen fouten meer? Geef de tekst aan de docent.

 3 Werk samen. Schrijf een briefje op je werk.

Het is vandaag 2 januari. Het nieuwe jaar is begonnen. Morgenmiddag is er 

voor alle collega’s een nieuwjaarsfeestje op het werk. Je werkgever vraagt of je 

een briefje voor de collega’s op het bord wilt hangen. Het feestje is boven in de 

koffi ekamer en het begint om vier uur ’s middags.

Schrijf het briefje.

Beste collega’s,

Controleer je tekst.

1 Begrijpen de cursisten en je collega’s waar ze naartoe moeten?

2 Heb je hoofdletters en punten geschreven?

3 Welke woorden heb je misschien fout geschreven?

4 Zoek de fout geschreven woorden op in het woordenboek. Verbeter de fouten.

5 Zie je geen fouten meer? Geef de tekst aan de docent.

 3 3 Werk samen. Schrijf een briefje op je werk.
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  Praktijk

 4 Werk je? Loop je stage? Bekijk je werkrooster. 

Wat staat er op je werkrooster?

a op welke dagen ik moet werken

b hoeveel uren per week ik moet werken

c hoe laat ik moet beginnen

d hoe laat ik klaar ben

e hoe laat ik pauze heb

f hoeveel geld ik krijg

g 

Werk je nog niet? Loop je ook geen stage? Vraag dan of je het werkrooster mag 

zien van iemand die al werkt. Beantwoord daarmee de vragen.

Les 2

  Zelfstandig

  Spreken/gesprekken voeren

 1 Werk samen. Wat vind jij?

Voorbeelden

> Vind je Nederlands een moeilijke taal?

< Ja, heel moeilijk.

> Hoe vind je dit boek?

< Ik vind dit boek prachtig.

Cursist 1 stelt de vragen. Cursist 2 geeft antwoord.

1 Vind je de les interessant?

2 Hoe vind je de andere cursisten?

3 Wat vind je leuk op je werk?

4 Vind je het moeilijk om in Nederland te werken?

 4 4 Werk je? Loop je stage? Bekijk je werkrooster. 

 1 1 Werk samen. Wat vind jij?
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51 Taalsituaties  Leren Les 2

1Cursist 2 stelt de vragen. Cursist 1 geeft antwoord.

1 Vind je je werk interessant?

2 Hoe vind je je collega’s?

3 Wat vind je leuk op school?

4 Vind je het moeilijk om thuis met de Nederlandse taal te oefenen?

  Schrijven

 2 Chofa Prapat mag van haar werkgever een computercursus doen. 

Ze heeft een inschrijfformulier ingevuld. Bekijk het formulier. 

Beantwoord de vragen.

Inschrijfformulier

Voorletter(s) Chofa

Naam Prapat  man ● vrouw

Straat Karnemelkweg   nummer  40

Postcode 3062  

Woonplaats Rotterdam

Land Nederland

Geboortedatum 17  06  

Telefoon  06-05191334

Cursus Computercursus

Ik wil met de cursus beginnen  direct ● per 1  1  2014

Betaalt uw werkgever de cursus? Vul dan in: 

Bedrijfsnaam Kaasfabriek Gouda

Adres Noordstraat 3

Postcode 2411 AA

Plaats Bodegraven

 2 2 Chofa Prapat mag van haar werkgever een computercursus doen. 

9006814217_bw.indd   5 21-05-13   11:03


		2016-09-01T10:53:11+0200
	Certified PDF 2 Signature




