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Groot en Grote

Groot en grote

Behandeling van het adjectief / bijvoeglijk naamwoord op niveau A1, gericht op herkenning.

Voor de regels m.b.t. het adjectief: zie grammatica, Hoofdstuk 8.

De leergang biedt bijvoorbeeld een tekst om het adjectief te introduceren. De tekst hieronder is een 
vereenvoudigde versie van een tekst uit een leergang, maar wellicht voor je eigen cursisten nog te 
moeilijk. Het is slechts ter illustratie van de werkwijze.

- Stap 1: Beoordeel de tekst in je leergang.  Eventueel herschrijf je de tekst.

a. Instructie: Lees onderstaande tekst

Persbericht
In de Javastraat is sinds kort een nieuw eetcafé: ‘Het Seizoen.’ Het is een gezellig café met lek-
kere gerechten. De kok gebruikt biologische producten. ‘Het Seizoen’ heeft ieder seizoen een 
andere menukaart. In de zomer staan bijvoorbeeld verse aardbeien en ander vers fruit of een 
lekker visje op het menu. In de herfst kun je groene sla met verse vijgen en rode ui eten. In de 
winter hebben ze natuurlijk Hollandse stamppot en erwtensoep. In de lente staan groene of 
witte asperges en biologisch lamsvlees op de kaart. ‘Het Seizoen’ heeft een grote wijnkaart. 
Het café is geopend van dinsdag tot en met zondag van 17.30 tot 24.00 uur. De keuken sluit om 
22.00 uur. Het is een groot café, dus je hoeft niet te reserveren.

- Stap 2: Beoordeel de uitleg in je leergang. Cursisten op A1-niveau hoeven het adjectief alleen te 
herkennen. Daarom volstaan wij met onderstaande uitleg.

b.  Uitleg: De woorden met …….. noemen we adjectieven.

- Stap 3: Bekijk de oefeningen in je leergang. Maak eventueel nieuwe oefeningen volgens het  
ABCD-model. Cursisten op A1-niveau hoeven het adjectief alleen te herkennen, dus zijn alleen A- en 
B-oefeningen voldoende. Wij voegen ook oefeningen toe om de cursisten te leren adjectieven te 
herleiden tot de vorm die je in een woordenboek kunt opzoeken. (Wellicht is dit niet eens nodig als 
je cursisten digitale woordenboeken gebruiken.)
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Oefening 1 
Vul in:

Schrijf hier adjectieven 
die eindigen op -e

Schrijf hier adjectieven 
zonder -e

Welk woord staat in je 
woordenboek? Vul in:

Voorbeeld 1 een grote wijnkaart een groot café groot
Voorbeeld 2 verse aardbeien vers fruit vers

Oefening 2
a. Lees de tekst.

 Franca en Els gaan samen uit eten. 

 Ze gaan naar een nieuw eetcafé, ‘Het Seizoen’. 

 De ober vertelt: ‘Vandaag begint de zomer. 

 We hebben net een nieuwe kaart met echte zomergerechten. 

 We hebben bijvoorbeeld verse vis, lekkere salades, een lekker toetje met verse aardbeien. 

 Of een cocktail van rood fruit. Wilt u misschien eerst iets drinken?’ 

 Franca bestelt een glas rode wijn. Els houdt niet van wijn, zij neemt een lekker koud biertje.

 Dan gaan ze op de menukaart kijken.

b. Welke woorden zijn adjectieven? Schrijf hier de adjectieven op:

Adjectief in de tekst:      Zo staat het in het woordenboek:

                       

                     

Groot en grote


