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INSTRUCTIES NEDERLANDS

1 1  Bulgaars
 2  2QQNU 
 3  Roemeens 

Met de 50 lessen in dit boek leert u Nederlands en bereidt u zich voor 
op uw verblijf in Nederland. Het is belangrijk dat u uw lessen goed doet. 
Iemand die Nederlands spreekt kan u daarbij helpen. Als u een computer 
hebt, raden we u aan het computerprogramma van Zelf starten met Ne-
derlands ook te gebruiken.

LEERROUTES
Kies een van de volgende leerroutes:
1.  Bent u analfabeet of in een ander schrift gealfabetiseerd? Begin dan 

met de alfabetiseringslessen in de e-learning. Ga daarna verder met 
les 1 en werk door tot en met les 50. U hoeft de oefeningen met een 
blauwe ster niet te maken.   

2.  Beheerst u het Latijnse schrift goed? Doe dan les 1 tot en met 50. U 
kunt de onderdelen met een blauwe ster overslaan als u ze te moeilijk 
vindt.

Ga pas verder met de nieuwe les als u de les ervoor goed begrijpt. En u de 
oefeningen hebt gemaakt. Luister goed naar de teksten, lees mee, zeg ze 
hardop na, zoek de nieuwe woorden op in de woordenlijst en doe de 
oefeningen. Schrijf met potlood. Als u deze oefeningen nog moeilijk vindt, 
lees de tekst dan nog een keer. 

LES 1
 · Kijk naar de letters en luister naar de klanken die erbij horen.
 · Zeg de klanken na terwijl u de letters aanwijst.
 · Onthoud welke letters en klanken bij elkaar horen.
 · Onthoud de verschillende schrijfwijzen van dezelfde letter.

Instructies Nederlands
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LES 2 – 50
 · Luister twee of drie keer naar de tekst op cd en lees mee in het boek.
 · Zoek in de woordenlijst de betekenis op van de schuin gedrukte  

woorden die u niet kent.
 · Luister enkele keren naar de tekst op cd, lees mee en zeg alle zinnen na.
 · Lees de tekst zin voor zin totdat u alle zinnen begrijpt.
 · Luister nog een paar keer naar de hele tekst, lees mee tot u alles  

begrijpt.
 · Luister naar de tekst op cd zonder dat u mee leest, tot u alles begrijpt, 

ga dan door naar de oefeningen.
 · Lees bij elke oefening de opdracht boven de oefening goed.
 · Maak de oefening helemaal.
 · Vergelijk uw antwoorden met de antwoorden achter in het boek.
 · Verbeter uw fouten.
 · Doe de moeilijke oefeningen en de oefeningen waarin u (veel) fouten 

hebt gemaakt opnieuw. 

1

1

lees / kijk / zie

zeg na / lees / lees hardop

luister / hoor

wijs aan / kies

omcirkel

trek een lijn

vul in

geluid

klik / kies

tel

van links naar rechts

van boven naar beneden

vraag

tegenstelling

tracknummer

cd-nummer

EXTRA
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LES 1  De letter, de letters 

4  

A a A a  B b B b  C c C c  D d D d  E e E e  F f  F f  

G g G g  H h H h  I i I i   J j J j   K k K k  L l L l  

M m M m N n N n  O o O o  P p P p  Q q Q q  R r  R r  

S s  S s  T t T t    U u U u  V v V v  W w W w X x X x  

Y y Y y  Z z Z z

tas     bel    kip     sok    mug

                        

5  

LES 1 De letter, de letters
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jaar

zeep

noot

vuur

riem

voet

huis

neus

blauw

vrouw

vijf

geit

lach

ring

school

schrift

6  
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7    aa  ee  oo  uu  ie  oe  ui  eu  au  

    ou  ij  ei  ch  ng  sch schr
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LES 2  Wat is uw naam?

8   Luister naar de zinnen, wijs aan en zeg na. 

Dag mevrouw.
- Goedemiddag.

Kan ik u helpen?
- Ik wil mij graag inschrijven.

Goed. Wat is uw naam?
- Mijn naam is Maria van der Meer.

Waar woont u?
- Ik woon in Rotterdam.

En uw adres?
- Hoofdstraat 9.

Weet u de postcode?
- Ja, 2034 VS.

Hebt u telefoon?
- Mijn nummer is 0 10 55443322.

Dat is een makkelijk nummer.
Hebt u ook een mobiel nummer?
- Ja zeker. Even denken. 
Wacht, ik kijk even in mijn boekje. 
Hier staat het: 06 8913254702.
Een moeilijk nummer. Ik vergeet het steeds.
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0  nul
1  één
2  twee
3  drie
4  vier
5  vijf
6  zes
7  zeven
8  acht
9  negen
10 tien

0  nul
1  een
2  twee
3  drie
4  vier
5  vijf
6  zes
7  zeven
8  acht
9  negen
10 tien

LES 2 Wat is uw naam?

2
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OEFENINGEN

1  Omcirkel het goede antwoord.
 Maria van der Meer woont in Rotterdam.     waar – niet waar
 Het adres van Maria is Hoofdstraat 6.      waar – niet waar
 Maria heeft een mobiel nummer.       waar – niet waar
 Het mobiele nummer van Maria is 010-55443322.  waar – niet waar

2  Omcirkel het goede antwoord.
 554433 is een ..... nummer.      makkelijk – moeilijk
 068913254702  is een ..... nummer.    makkelijk – moeilijk
 Hoofdstraat 9 is een .....       adres – postcode
 2034 VS is een .....         adres – postcode

3  Vul het goede woord in. Kies uit:
 naam – helpen – nummer – makkelijk 
 Kan ik u helpen?           
 Mijn ..... is Maria van der Meer.     
 Mijn ..... is nul tien 55443322.     
 Dat is een ..... nummer.       

4  Lees de zin hardop en vul het goede woord in. 
 telefoon – adres – woon – vergeet
 Ik woon in Rotterdam.
 Ik ..... het steeds.
 En uw .....?
 Hebt u .....?

5   Lees de zin hardop en omcirkel het goede woord.  
 Ik wil mij graag .....       inschrijven – helpen – weet
 Dat is een makkelijk .....      goed – woont – nummer
 Ik woon in .....        mobiel – wacht – Rotterdam
 Wacht, ik kijk even in mijn .....   vergeet – boekje – weet
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6  Geef antwoord.
 Wat is uw naam?         Mijn naam is .....    
 Waar woont u?          .....  
 Wat is uw adres?         .....
 Weet u de postcode?        .....
 Hebt u telefoon? Wat is uw nummer?   ..... .....

LES 2 Wat is uw naam?


