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INLEiDING

Inleiding
TaalCompleet is een lesmethode NT2 voor laag- en middenopgeleide volwassenen. TaalCompleet
A1 leidt op vanaf niveau 0 tot niveau A1. Wil je Inburgeringsexamen doen? Of wil je een
Staatsexamentraject doen? Dan heb je niveau A2 nodig. Je kunt na TaalCompleet A1 verder leren met
TaalCompleet A2. En je kunt TaalCompleet KNM en TaalCompleet ONA gebruiken om je compleet
voor te bereiden op alle onderdelen van het Inburgeringsexamen. Je kunt TaalCompleet alleen of in
een groep gebruiken.

Opbouw TaalCompleet

• TaalCompleet A1 en A2 bestaan allebei uit acht thema’s met leesteksten, luisterteksten,
grammaticakaders en opdrachten. Er wordt aan alle taalvaardigheden gewerkt: lezen, luisteren,
schrijven en spreken.
• De thema’s worden steeds iets moeilijker. De leesteksten worden langer. Het spreektempo in
luisterfragmenten ligt in het begin laag en gaat daarna meer lijken op een natuurlijk spreektempo.
De teksten, opdrachten en onderwerpen worden steeds moeilijker en gaan ook meer lijken op het
Inburgeringsexamen.
• Er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. In alle lees- en luisterteksten staan ongeveer
twaalf blauwe woorden. Deze woorden komen minimaal zeven keer terug in opdrachten en
teksten, zodat ze beklijven. Je leert op deze manier in TaalCompleet A1 en A2 zo’n 2.000 woorden.
• Grammatica en spelling komen ruim aan bod. Grammatica is geïntegreerd in de thema’s. De
grammaticaonderwerpen komen cyclisch aan bod. De uitleg volgt het principe van Focus on Form.
• De paragrafen zijn opgebouwd volgens het ABCD-model van Neuner. Veel opdrachten hebben
dezelfde vorm als de opdrachten op het Inburgeringsexamen.
• Aan het einde van een thema kun je een toets maken.

Icoontjes

Bij de opdrachten staan icoontjes:
lezen

schrijven

uitspraakopdracht

luisteren

een kruisje zetten

spreken in tweetallen

grammatica / spelling

een rondje zetten

spreken met de groep

filmpje over grammatica

een streep zetten

spel

op de computer

werkblad

tip

Let op!

Sterren

Bij de opdrachten staan nul, één (*) of twee (**) sterren. De sterren geven aan hoe moeilijk de
opdracht is en hoe belangrijk de opdracht is voor het Inburgeringsexamen. In elke paragraaf loopt de
moeilijkheidsgraad van de opdrachten op van receptief (nul sterren) naar productief (twee sterren).
Vind je de stof moeilijk? Maak dan alle opdrachten. Leer je snel? Maak dan alleen de opdrachten met
twee sterren.

www.taalcompleet.nl

Op www.taalcompleet.nl log je in met je inloggegevens. Op een computer, tablet of smartphone
vind je alle online opdrachten die bij het boek horen. Ook staan op die website de vertaalde
woordenlijsten, luisterteksten, filmpjes, werkbladen, het antwoordenboek en de
docentenhandleiding. Met de Memotrainer herhaal je de lesstof tot je deze beheerst. De docent kan
cursisten volgen en de resultaten zien.
Hoe werk je online met TaalCompleet? Dat lees je in je eigen taal op www.taalcompleet.nl/help.
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Thema		Hallo

1.1 Hallo, mijn naam is Julia.
1

1

Lees de tekst. **

Je kunt de tekst ook op de computer luisteren.
Wat betekenen de blauwe woorden? Gebruik de woordenlijst.

Hallo, mijn naam is Julia van Dam-Perez.
Ik ben een vrouw.
Ik ben 30 jaar.
Ik kom uit Peru.
Ik woon 2 jaar in Nederland.
Ik woon in Utrecht.
Ik ben getrouwd.

Dit is Tom.
Tom is mijn man.
Wij hebben 2 kinderen.

Julia
van Dam

hallo

de naam

de vrouw

het jaar
kom uit
(komen uit)
woon (wonen)
de man

8

het kind,
de kinderen

Nederland

getrouwd

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Lees de tekst nog een keer. **
Julia is een man.
Julia komt uit Spanje.
Julia woont 2 jaar in Nederland.
Tom is een vrouw.
Julia is getrouwd met Tom.
Tom en Julia hebben 2 kinderen.

waar
waar
waar
waar
waar
waar

niet waar
niet waar
niet waar
niet waar
niet waar
niet waar

Zoek bij elkaar. Trek een lijn.
getrouwd

a

hallo

d

de kinderen
de man

b

e

Nederland
de vrouw

c

4

f
Welk woord is weg?

1. Ik ben een … .
a. jaar
b. vrouw
c. naam
2. Hallo, mijn … is Aisha.
a. man
b. naam
c. jaar
3. Ik woon 3 … in Nederland.
a. getrouwd
b. jaar
c. vrouw

4. Ik … Irak.
a. kinderen
b. kom uit
c. Nederland
5. Ik … in Utrecht.
a. hallo
b. kinderen
c. woon
6. Jos is mijn … .
a. man
b. hallo
c. getrouwd

9
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5

1

Vul in. *

1. Mijn n aa m is Kim.

4. Ik k ___ m uit Canada.

2. Ik ben een v ___ ouw.

5. Ik woo ___ in Deventer.

3. Ik ben 30 ___ aar.

6. Ik ben getrou ___ d.

6

Maak goede woorden met de letters. *

1. v ou w r

vrouw

4. n m aa

n

2. m n a

m

5. N a n d e r l e d

N

3. h o l a l

h

6. k i d r n e n e

k

7

Vul in. **

Kies uit: getrouwd – Hallo – jaar – kom – man – vrouw
1.

Hallo

, mijn naam is Li.

2. Ik ben 25 _____________________________________ .
3. Ik ben een _____________________________________ .
4. Ik _____________________________________ uit China.
5. Ik ben _____________________________________ met Andreas.
6. Andreas is mijn _____________________________________ .

8

Vul in. **

Kies uit: Hallo – kinderen – naam – Nederland – woon
1.

_____________________

, mijn naam is Abdel.

2. Ik woon 2 jaar in __________________________________ .
3. Ik _________________________________ in Utrecht.
4. De _______________________________ van mijn vrouw is Safia.
5. Wij hebben 3 _______________________________ .

10

9

Vul in. **

Wie ben jij?

Voorbeeld
Hedi Rezgui

Hallo, mijn naam is
man

Ik ben een
Ik ben

Ik woon
Ik woon in

3. Ik ben __________________ jaar.

jaar.
Tunesië

1

1. Hallo, mijn naam is _________________________________ .
2. Ik ben een _________________________________ .

.

32

Ik kom uit

.

.

jaar in Nederland.
Almere

.

4. Ik kom uit _________________________________ .
5. Ik woon ____________________ jaar in Nederland.
6. Ik woon in _________________________________ .

Ga naar www.taalcompleet.nl en maak de opdrachten bij 1.1. **

1.2 Hoi, hallo, doei, tot ziens
10

Lees de tekst. **

Je kunt de tekst ook op de computer luisteren.
Wat betekenen de blauwe woorden? Gebruik de woordenlijst.
Groeten in het Nederlands:
Doei!

Hallo Nasra!

Dag!

Hoi Bram!

Dag, mevrouw.

Hallo mevrouw
Van Dam.

Dag Bram.

Tot ziens!
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Goedemorgen
mevrouw.
Goedemiddag
meneer Jansen.

1

Dag meneer.
Hallo Julia.

Goedenavond
meneer.
Goedenavond.

goedemorgen
goedemiddag
goedenavond
hallo
meneer
mevrouw
tot ziens

groeten

ريخلا حابص
كئاسم باط
ريخلا ءاسم.
ابحرم
ديس
ةديسلا
اعادو

het Nederlands

hoi / dag

doei / dag

Goedemorgen.

tot ziens

11
1.
2.
3.

12

goedemorgen

Goedemiddag.

de meneer

goedemiddag

Welk woord past niet in het rijtje?
de man
de vrouw
de naam
goedemiddag
goedemorgen
de meneer
de meneer
goedemiddag
de mevrouw

4.
5.
6.

de mevrouw
hallo
hoi
goedenavond
goedemiddag
het Nederlands
groeten
de meneer
de mevrouw

de mevrouw
Goedenavond.

goedenavond

