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Voor de cursist
Wat is Taalpingpong voor een boek?
Met het boek Taalpingpong kun je beter leren spreken. Je leert snelle en goede antwoorden te
geven op korte vragen. Ook leer je veel nieuwe woorden.

Deel één gaat over kennis maken, boodschappen doen, eten en drinken, familie en vrienden en
nog veel meer. In deel twee oefen je met veel voorkomende situaties in het dagelijks leven; bij instanties, op school of op je werk.

In deel één leer je grammatica door zinnen met een voorbeeld. Je gaat heel veel oefenen. De
grammatica wordt steeds moeilijker. In deel twee moet je alles kennen. Na deel één is er een
hoofdstuk met alle grammatica.

Deel 1 Basis: hoofdstuk 1 tot en met 10
Deel 2 Burgerschap: hoofdstuk 11
Onderwijs gezondheid en opvoeding: hoofdstuk 12
Werk Algemeen: hoofdstuk 13
Werk specifiek: Techniek: hoofdstuk 14
Werk specifiek: Handel en dienstverlening: hoofdstuk 15
Werk specifiek: Zorg en welzijn: hoofdstuk 16

Je kunt thuis alléén oefenen. Je kunt dan op de computer oefenen met de cd-rom. Je hoort een
stem die een vraag stelt. De stem zegt ook of je ‘Ja’ of ‘Nee’ moet antwoorden. Daarna geef je
antwoord. Je kunt zelf de tijd instellen voor je antwoord. Je kunt dus snel antwoorden of langzaam. Je hoort daarna een andere stem het goede antwoord geven. Dit antwoord komt ook op
het beeldscherm, als je wilt.
Je kunt natuurlijk ook met het boek oefenen. Je kijkt naar de vraag en niet naar het antwoord.
Daarna geef je antwoord en je kijkt of het goed is.

Je kunt heel goed samen met een andere cursist oefenen. Elke cursist krijgt dan een rol. Eén cursist is de cursist en de andere cursist is de docent. Je kunt later ruilen van rol. De docent leest de
vraag duidelijk voor. Als het antwoord ‘Ja’ is, zegt de docent niets. Als het antwoord ‘Nee’ is, zegt

Voor de cursist

Hoe gebruik je Taalpingpong?
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hij ‘Nee’. Hij kan ook zijn hoofd schudden.
De cursist kijkt niet in het boek. Hij luistert alleen naar de docent. Daarna geeft hij antwoord. Als
de cursist een fout maakt, zegt de docent: ‘Dat is fout.’ Hij geeft niet het goede antwoord maar
hij helpt de cursist een beetje. Hij kan de vraag ook herhalen. Na twee of drie keer zegt hij het
goede antwoord.

Je kunt bijvoorbeeld een hele pagina cursist zijn. Daarna ruilen jullie en ben je een hele pagina
docent. Je kunt ook de pagina herhalen. Je herhaalt als het moeilijk is.
Je kunt ook met meerdere cursisten oefenen. Eén cursist is dan de docent en de andere cursisten
zijn cursisten.

De volgende dingen moet je ook goed weten
Als het antwoord Ja is, zeg je niets. Als het antwoord Nee is, zeg je ‘Nee’ of je schudt je hoofd.

En zij 2?
Dit betekent ‘twee personen’. Dan steek je twee vingers omhoog.
En zij?
Dit betekent ‘één persoon’ (een vrouw). Nu doe je niets. De cursist begrijpt je nu.
m of v.?
Dit betekent ‘man of vrouw’. Dat zeg je als de naam niet duidelijk is.

Aan het begin van een paragraaf staat vaak een voorbeeldzin.
Is Martin thuis? m

Ja, hij is thuis.

Daarin staat grammatica die nieuw is. Daarin staat ook wat je moet doen.

TAALpingpong

Geen zin betekent geen nieuwe grammatica.
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Veel succes!

Nicole van Schaijik
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1

Kennis maken
1
2
3
4
5

Naam, gegevens, herkomst
Geboortedatum en geboorteplaats
Contact
Status
Nederland

1 Naam, gegevens, herkomst

Kom ik uit Nederland?

Ja, je/jij komt uit Nederland.

Kom je/jij uit Nederland?

Ja, ik kom uit Nederland.

Komt hij uit Nederland?

Ja, hij komt uit Nederland.

Komt zij uit Nederland?

Ja, zij komt uit Nederland.

Woon je in Marokko?

Nee, ik woon niet in Marokko

Is mijn naam Frank?

Ja, je/jouw naam is Frank.

Is je/jouw naam Eva?

Ja, mijn naam is Eva.

Is zijn naam Frank?

Ja, zijn naam is Frank.

Is haar naam Eva?

Ja, haar naam is Eva.

Hoe gaat het?

Het gaat goed.

Hoe heet je?

Ik heet ....

Wat is je voornaam?

Mijn voornaam is....

TAALpingpong

Voorbeeld:

Wat is je achternaam?

Mijn achternaam is ....

Ben je Marian?

Nee, ik ben Marian niet.

Heet zij Anna?

Ja, zij heet Anna.

Heet hij Peter?

Ja, hij heet Peter.
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Is zijn naam Peter?

Ja, zijn naam is Peter.

Is haar naam Linda?

Ja, haar naam is Linda.

Woon je in Nederland?

Ja, ik woon in Nederland.

En zij?

Ja, zij woont in Nederland.

Ben je Nederlands?

Nee, ik ben niet Nederlands.

Woont hij in België?

Ja, hij woont in België.

Woont zij in Frankrijk?

Nee, zij woont niet in Frankrijk.

Waar kom jij vandaan?

Ik kom uit ....

Kom je uit Spanje?

Ja, ik kom uit Spanje.

En hij?

Ja, hij komt uit Spanje.

Is hij Spaans?

Ja, hij is Spaans.

Woon je in Amsterdam?

Ja, ik woon in Amsterdam.

Woont hij in Rotterdam?

Nee, hij woont niet in Rotterdam.

En zij?

Nee, zij woont niet in Rotterdam.

Woont zij in Haarlem?

Nee, zij woont niet in Haarlem.

Woon je in de Hoofdstraat?

Ja, ik woon in de Hoofdstraat.

Woon je op nummer 5?

Nee, ik woon niet op nummer 5.

Woont hij in de Breestraat?

Ja, hij woont in de Breestraat.

Woont hij op nummer 73?

Ja, hij woont op nummer 73.

Woon je in het centrum?

Ja, ik woon in het centrum.

Woon je drie jaar in Nederland?

Ja, ik woon drie jaar in Nederland.

Woont zij tien jaar in Nederland?

Ja, zij woont tien jaar in Nederland.

Woont hij ook in Nederland?

Ja, hij woont ook in Nederland.

En zij?

Ja, zij woont ook in Nederland.

Woont hij in Utrecht?

Nee, hij woont niet in Utrecht.

Kom jij uit Polen?

Ja, ik kom uit Polen.

Kom je uit Marokko?

Nee, ik kom niet uit Marokko.

Woon je in Duitsland?

Nee, ik woon niet in Duitsland.

En ik?

Nee, jij woont niet in Duitsland.

Waar komt hij vandaan?

Hij komt uit ....

Komt hij uit Italië?

Ja, hij komt uit Italië.

Komt zij uit Turkije?

Ja, zij komt uit Turkije.

Komt zij uit Istanbul?

Nee, zij komt niet uit Istanbul.

Werk je in Nederland?

Ja, ik werk in Nederland.

En hij?

Nee, hij werkt niet in Nederland.

Blijft hij in Nederland?

Ja, hij blijft in Nederland.

En jij?

Ja, ik blijf in Nederland.

Blijf je in Breda?

Ja, ik blijf in Breda.

1 Kennis maken
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En zij?

Ja, zij blijft in Breda.
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Ga je terug naar je land?

Ja, ik ga terug naar mijn land.

En ik?

Ja, jij gaat terug naar jouw land.

Gaat hij ook weg?

Nee, hij gaat niet weg.
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Ben je 25 jaar?

Ja, ik ben 25 jaar.

Hoe oud is hij?

Hij is ....

En zij?

Zij is ....

Wat is zijn leeftijd?

Zijn leeftijd is ....

Ben je 8 maart geboren?

Ja, ik ben 8 maart geboren.

Is zij in april geboren?

Ja, zij is in april geboren.

Is zij 24 juni geboren?

Ja, zij is 24 juni geboren.

Is zij vijftien jaar?

Ja, zij is vijftien jaar.

Is je vader 57 jaar?

Ja, mijn vader is 57 jaar.

Is zijn broer 29 jaar?

Ja, zijn broer is 29 jaar.

Is hij oud?

Nee, hij is niet oud.

Is je zus jong?

Ja, mijn zus is jong.

Hoe oud is je moeder?

Mijn moeder is ....

Is zij op 12 april geboren?

Ja, zij is op 12 april geboren.

Is hij in november geboren?

Nee, hij is niet in november geboren.

Waar ben je geboren?

Ik ben in ... geboren

Ben je in Iran geboren?

Nee, ik ben niet in Iran geboren.

Is hij in Ghana geboren?

Ja, hij is in Ghana geboren.

Is zij in Marokko geboren?

Ja, zij is in Marokko geboren.

Is zij in Tetouan geboren?

Ja, zij is in Tetouan geboren.

Is hij in Irak geboren?

Ja, hij is in Irak geboren.

Is hij in een dorpje geboren?

Ja, hij is in een dorpje geboren.

Kom jij uit een stad?

Nee, ik kom niet uit een stad.

Komt je oom uit Parijs?

Ja, mijn oom komt uit Parijs.

Woont je familie in Frankrijk?

Ja, mijn familie woont in Frankrijk.

TAALpingpong

2 Geboortedatum en geboorteplaats

Kom je uit Indonesië?

Ja, ik kom uit Indonesië.

Ben je in Indonesië geboren?

Ja, ik ben in Indonesië geboren.

En je zus?

Nee, mijn zus is niet in Indonesië geboren.

Is haar moeder Turks?

Ja, haar moeder is Turks.
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En haar vader?

Ja, haar vader is ook Turks.

Ben je jarig op 9 mei?

Nee, ik ben niet jarig op 9 mei.

Wanneer ben je jarig?

Ik ben jarig op ….

Is zij vandaag jarig?

Ja, zij is vandaag jarig.

Ben jij ook vandaag jarig?

Nee, ik ben niet vandaag jarig.

Krijg je bezoek?

Ja, ik krijg bezoek.

Komt je tante?

Nee, mijn tante komt niet.
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Is Michelle 23 jaar?

Ja, zij is 23 jaar.

Is zij nog jong?

Ja, zij is nog jong.

Wordt je zus 35 jaar?

Ja, zij wordt 35 jaar.

En ik?

Jij wordt ... jaar.

Kom je uit Hongarije?

Nee, ik kom niet uit Hongarije.

En zij?

Nee, zij komt niet uit Hongarije.

Wil je terug?

Nee, ik wil niet terug.

En ik?

Nee, jij wil niet terug.

Blijf je in Nederland?

Ja, ik blijf in Nederland.

En zij?

Ja, zij blijft in Nederland.

Is je dochter hier geboren?

Ja, mijn dochter is hier geboren.

Is zij in Arnhem geboren?

Ja, zij is in Arnhem geboren.

En je zoon?

Ja, mijn zoon is in Arnhem geboren.

3 Contact
Voorbeeld:
Heb je telefoon?

Nee, ik heb geen telefoon.

Praat je hard?

Nee, ik praat niet hard.

Is dat leuk?

Ja, dat is leuk.

Heb je telefoon?

Ja, ik heb telefoon.

Heeft zij telefoon?

Nee, zij heeft geen telefoon.

Heb je een huistelefoon?

Nee, ik heb geen huistelefoon.

En hij?

Nee, hij heeft geen huistelefoon.

Heb jij een mobieltje?

Ja, ik heb een mobieltje.

Heeft zij een mobieltje?

Nee, zij heeft geen mobieltje.

1 Kennis maken

vergelijk:

Bel je veel?

Nee, ik bel niet veel.
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En je vriend?

Nee, hij belt niet veel.

Belt je vriendin veel?

Ja, mijn vriendin belt veel.

Is dat duur?

Ja, dat is duur.

Belt hij ook veel?

Nee, hij belt niet veel.

Wat is je nummer?

Mijn nummer is ....

Is dat je nummer?

Ja, dat is mijn nummer.

