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VOORWOORD
In dit werkboek staan de taken van LINK.
Je werkt eerst met de computer. Je doet dan de eerste 6 stappen van de taak.
Dan doe je de taak. De taak doe je met de computer of met dit werkboek.
Voor de opdrachten staat altijd een plaatje. Het plaatje zegt wat je moet doen.

Doe de opdracht op de computer
Werk samen
Werk samen met rolwisseling
Met de docent
Lezen
Luisteren
Schrijven
Spreken
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Je eigen huis, contacten in de buurt, je woonplaats
Wat oefen je?
Je praat en schrijft over het
opknappen en inrichten van je huis.
Je leest, schrijft en praat over contact
zoeken in de buurt.
Je praat en schrijft over reparaties in
je huis.
Je leest, praat en schrijft over
verschillende woonplaatsen.
Groepsopdracht
Doe de opdracht met de docent.

Taak 1: Een nieuwe vloer vind ik belangrijk
Doe de opdrachten op de computer.
1 Lees de tekst.
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2 Werk samen.
Lees de zinnen hardop.
A leest zin 1 tot en met 8.
B leest zin 9 tot en met 16.
A begint.
Wissel daarna van rol.
1
2
3
4
5
6
7
8

Gefeliciteerd met je nieuwe huis!
Maar wat nu?
Wat ga je doen?
Controleer het hele huis.
Zitten er scheuren en gaten in de muren?
Sluiten de ramen en deuren goed?
Moet je een nieuwe vloer leggen?
Moet je muren verven of behangen?
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9 Je weet nu wat je moet doen.
10 Je kunt veel geld besparen, als je het huis zelf opknapt.
11 Heb je nieuwe gordijnen nodig?
12 Denk ook aan de verlichting.
13 Moet je nieuwe lampen kopen?
14 Passen je meubels in het nieuwe huis?
15 Maak een lijstje.
16 Let op aanbiedingen.
3 Denk aan je eigen huis.
Beantwoord de vragen.
1 Wat moest je in het huis opknappen?
Ik moest

.

2 Wie heeft die klussen gedaan?
.
3 Welke meubels moest je kopen?
.
4 Waar heb je die gekocht?
.
5 Welke apparaten moest je kopen?
.
6 Waar heb je die gekocht?
.
7 Heb je tweedehands spullen gekocht?
.
8 Zo ja, welke spullen?
.
9 Wat mis je in je huis? Wat wil je nog graag kopen?
.
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4 Werk samen.
Praat over je eigen huis.
Gebruik je antwoorden van opdracht 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wat moest je in het huis opknappen?
Wie heeft die klussen gedaan?
Welke meubels moest je kopen?
Waar heb je die gekocht?
Welke apparaten moest je kopen?
Waar heb je die gekocht?
Heb je tweedehands spullen gekocht?
Zo ja, welke spullen?
Wat mis je in je huis? Wat wil je nog graag kopen?

5 Werk samen.
Jullie krijgen een huis. Het huis is mooi, maar oud en vies.
De muren hebben gaten. De vloer van de woonkamer vinden jullie lelijk.
De voordeur heeft geen goed slot.
Jullie hebben geen fornuis en geen oven.
Jullie hebben geen gordijnen voor het huis en geen televisie.
Jullie hebben wel een oude tafel en vier stoelen, maar geen bank.
Wat gaan jullie doen? Wat vinden jullie belangrijk? En wat vinden jullie niet belangrijk?
Vul samen het schema in.
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6 Geef nu alle dingen een cijfer.
Het belangrijkste is 1.
Het minst belangrijk is 11.
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Taak 2: Contact met de buurt
Doe de opdrachten op de computer.
1 Lees de tekst.
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2 Werk samen.
Lees de zinnen hardop.
A leest zin 1 tot en met 6.
B leest zin 7 tot en met 12.
A begint.
Wissel daarna van rol.
1
2
3
4
5
6

Ik kende vroeger niemand in mijn straat.
Ik kon geen contact maken, omdat ik nog geen Nederlands sprak.
Ik voelde me eenzaam.
Ik heb nu een taalmaatje.
Ik spreek veel beter Nederlands.
Ik vind het leuk om een praatje te maken.

7 De eerste maanden in Nederland waren moeilijk.
8 Ik kende weinig mensen in de buurt.
9 Ik wilde zo graag contact met Nederlanders hebben.
10 Ik heb mijn rijbewijs gehaald.
11 Ik doe nu iets goeds voor de buurt.
12 Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.
3 Lees de tekst.

4 Wat kan Samiya doen om meer contact te krijgen met haar buren?
Bedenk samen drie dingen.
5 Schrijf de tips voor Samiya op.
Je kunt

.

Je kunt ook

.

Of

.
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6 Lees de tekst.
Vul het formulier in.

7 Je zoekt een taalmaatje.
		 Op een dag belt Sara je op. Ze is vrijwilliger en ze wil graag je taalmaatje worden.
		 Vul in.
A: Met

.

B: Hallo, met Sara van As. Klopt het dat je een taalmaatje zoekt?
A: Ja,
LINK WERKBOEK A2 → B1

.
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B: Zullen we een afspraak maken?
A:
B: Wat vind je leuk om te doen?

.

A: Misschien kunnen we
B: Dat vind ik een leuk idee. Wanneer kun je?

.

A:
B: Dat is goed. Waar zullen we afspreken?

.

A:
B: Dat is goed. Tot dan!

.

A:

.

B:

.

8 Werk samen.
Gebruik de tekst van opdracht 7.
A zoekt een taalmaatje.
B is vrijwilliger en wil een afspraak maken met A.
A begint.
Wissel daarna van rol.
9 Doe het gesprek nog een keer.
Kijk nu niet meer naar de tekst van opdracht 7.
Wissel van rol.

Taak 3: Kunt u een monteur sturen?
Doe de opdrachten op de computer.
1 Luister naar de docent en lees mee.
De docent leest de tekst voor.
Een probleem in huis
Mila heeft een probleem. Ze gaat naar haar buurvrouw toe.
Mila:		
Karin:

Ha buurvrouw, heb je even tijd? Ik heb namelijk je advies nodig.
Ja hoor. Wat is er aan de hand?
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Mila:		
Karin:
Mila:		
Karin:
Mila:		
Karin:
Mila:		
Karin:
Mila:		

Nou, ik was tv aan het kijken. En opeens zag ik dat er water door het plafond
lekte, op de tv. Het plafond is kletsnat en de muur ook!
Heb je lekkage? Jeetje, dat klinkt niet goed. Waar komt dat water vandaan?
Nou, ik denk van de buurman van boven. Ik ben meteen naar boven gegaan,
maar hij deed niet open. Ik hoorde dat hij aan het douchen was.
Oh jee...
Ja, en het water blijft maar stromen! Wat moet ik nu doen? Ik ben niet zo
handig.
Haal je tv maar snel weg en zet hem op een droge plek. Heb je een emmer om
het water op te vangen?
Ja, die heb ik wel.
En je moet direct de huisbaas bellen! Dit is een noodsituatie.
Oké, dat ga ik zo doen. Maar ik ga eerst nog een keer bij de buurman aanbellen!

Tanja en Luuk zitten op de bank in de woonkamer.
Tanja:
Luuk:		
Tanja:
Luu:k		
Tanj:a
Luuk:		
Tanja:

Luuk:		
Tanja:
Luuk:		
Tanja:
Luuk:		

Brrr, wat is het koud in huis! Staat de verwarming wel aan?
Ja hoor.
Nou, volgens mij niet. Het is hier ijskoud.
Eens even kijken... Oh, je hebt gelijk. De radiator is helemaal koud. Misschien is
de cv-ketel kapot.
Oh nee... En wat doen we nu? Een monteur bellen voor een reparatie?
Eh... Volgens mij moeten we contact met de woningbouwvereniging opnemen.
Wacht, ik kijk wel even op de website. Hier: je kunt online een formulier invullen
voor een reparatieverzoek. De woningbouwvereniging neemt dan binnen 48 uur
contact op.
Kunnen we ook bellen? Dat gaat misschien sneller.
Eh, even kijken... Reparatieverzoeken kun je telefonisch doorgeven, op
werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur.
Hmm, en het is vandaag zaterdag. Jammer!
Zullen we dan maar meteen het formulier invullen? Hopelijk sturen ze snel een
monteur.
Tja, laten we dat maar doen. Eén weekend in de kou vind ik meer dan genoeg!

2 Werk samen.
Lees de zinnen hardop.
A begint.
Wissel daarna van rol.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Heb je even tijd? Ik heb je advies nodig.
Wat is er aan de hand?
Er lekt water door het plafond.
Heb je lekkage? Jeetje, dat klinkt niet goed.
Wat moet ik nu doen?
Je moet direct de huisbaas bellen. Dit is een noodsituatie.
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A:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

Oké, dat ga ik doen.
Staat de verwarming wel aan?
Ja hoor.
Nou, volgens mij niet. Het is hier ijskoud.
Je hebt gelijk. Misschien is de radiator kapot.
En wat doen we nu? Kunnen we een monteur bellen?
Nee, dat kan niet in het weekend. We moeten een formulier invullen.
Tja, laten we dat maar doen.

3 Werk samen.
Praat over de vragen.
1
2
3
4

Gaat er weleens iets kapot in je huis?
Wat doe je dan?
Ben je zelf handig? Zo ja, wat kan je goed?
Is er op dit moment iets kapot in je huis? Zo ja, wat is er kapot?

4 Werk samen.
Wie repareert het?
Praat over het schema hieronder.
Zoek ook woorden op internet of in het woordenboek.

5 Vul nu het schema van opdracht 4 in.
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6 Je buurjongen was buiten aan het voetballen.
Hij lette niet op en de bal ging door de ruit van je woonkamer.
De woningbouwvereniging moet de ruit vervangen.
Vul het formulier in.
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