
Riedel en Ritme – Vlaamse taalriedels

Beste cursist,

U heeft het boek en de cd Riedel en Ritme – Vlaamse taalriedels gekocht. Misschien werkt u
in de klas met dit materiaal, samen met de andere cursisten en met uw leerkracht. Dan zal de
leerkracht u zeggen wat u moet doen.
Maar misschien werkt u individueel met dit materiaal. Een beetje uitleg voor u!
Een taalriedel is een korte dialoog met taal van elke dag, op een muzikaal ritme. De woorden
en de zinnen van riedels zijn vaak heel typisch, heel ‘idiomatisch’. Het zijn soms bijna ‘for-
mules’, vaak in vaste combinaties.
Een riedel kan over veel dingen gaan, bijvoorbeeld over het weer, over conversaties als u bij
iemand op bezoek gaat, enzovoort.
Als u vaak naar een riedel luistert, zult u de tekst na een tijdje helemaal begrijpen. Probeer
eerst naar de riedel te luisteren zonder naar de tekst in uw boek te kijken. In het boek kunt u
de tekst van de riedel vinden. Er zijn ook kleine foto’s die de situatie in de riedel tonen. Het
is de bedoeling dat u de tekst samen met de cd uitspreekt. Probeer de stemmen op de cd zo
goed mogelijk te imiteren. U zult merken dat het ritme u helpt: via het ritme krijgt u de juiste
intonatie en de juiste uitspraak.
Dus: eerst luisteren, dan samen met de cd spreken en misschien zelfs zonder de cd de dia-
loog herhalen.
Zo kunnen riedels u helpen om in dagelijkse situaties vlot en juist te reageren, met de juiste
zinnen.

Veel succes en veel plezier!
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1 Dag Clara

A Dag Clara, hoe is het?
A Dag Clara, hoe is het?

B Goed, en met jou?
B Goed, en met jou?

A Ook goed. Dank je.
A Ook goed. Dank je.

Onthaal
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2 Hoe heet jij?

A Dag, hoe heet jij?
A Dag, hoe heet jij?

B Ik heet Yi.
B Ik heet Yi.

A Uit welk land kom je?
A Uit welk land kom je?

B Ik kom uit China.
B Ik kom uit China.

A Waar woon jij?
A Waar woon jij?

B Ik woon in Berchem.
B Ik woon in Berchem.

A Welke talen spreek jij?
A Welke talen spreek jij?

B Ik spreek Chinees... en een beetje Nederlands.
B Ik spreek Chinees... en een beetje Nederlands.

Onthaal
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