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1 Adequaatheid/
begrijpelijkheid

Doe exact wat de opdracht vraagt.

Oefening 1  Aanvullingen beoordelen

1 Nieuwe schoenen

2 Iets lekkers bij de koffie

3 Deur van wasmachine

adequaat begrijpelijk

nee jaa

nee neeb

ja jac

nee jad

adequaat begrijpelijk

nee neea

ja jab

nee jac

nee need

adequaat begrijpelijk

nee jaa

ja jab

nee jac

nee need



Schrijven op B1 © Uitgeverij Boom, 2014   2

Oefening 2  Zinnen aanvullen

Hieronder vind je voorbeelden van juiste uitwerkingen. Andere uitwerkingen zijn ook mogelijk.

1 Korting

3 Cursus Indonesisch koken

U krijgt alleen korting op deze producten, als 

__________________________________________________________________________

u een klantenkaart hebt.

Vanaf volgende week geldt overal 
in ons gebouw een rookverbod, 

maar op de derde verdieping 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Daar kunt u dus nog wel

een sigaret opsteken.

is een speciale ruimte voor 
rokers.

Ik heb me opgegeven voor een cursus Indonesisch koken op 
de maandagavond. 
Helaas ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kan ik ook op een andere avond meedoen aan deze cursus?

         moet ik de komende periode op de 
maandagavond werken.

2 Rookverbod

4 Rekening

 Onderwerp: rekening diner
 Van: mirasakouni@hotmail.com
 CC: 
 Aan: johanvanputten@lucra.nl

_______________________________________________________________________

Beste Johan,

Hartelijk bedankt dat je gisteren de rekening van het diner 
vooruit hebt betaald voor ons allemaal. 
_______________________________________________________________________

Dan zal ik zo snel mogelijk dat bedrag aan je overmaken.

Vriendelijke groeten,
Mira

 Wat is jouw rekeningnummer? 
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Beste buren,

In het weekend hebben we vaak last van 

veel lawaai op de trap. Onze slaapka-

mers liggen vlak naast de trap en daar-

om  _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Bij voorbaat hartelijk dank, ook namens 

onze kinderen.  

 
Met vriendelijke groeten,

De bewoners van nummer 14 A

         willen wij u vragen om wat 

stiller te zijn op de trap.

5 Lawaai op de trap

8 Bibliotheekpasje

U ontvangt uw nieuwe bibliotheekpasje pas nadat 
_________________________________________________________________________ .

                                              
sommige  gasten eten geen vlees

 Onderwerp: verandering bestelling
 Van: yolavisser@xs4all.nl
 CC: 
 Aan: dorinedegraaf@catering.com

_______________________________________________________________________

Beste mevrouw de Graaf 

Voor mijn verjaardag op 7 juni had ik zeventig vlees-
kroketten besteld bij uw cateringbedrijf, maar _________

______________________________________________________________________.

Daarom wil ik liever vijftig vleeskroketten en twintig 
kaaskroketten. Ik hoop dat de bestelling nog veran-
derd kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Yola Visser

6 Verandering bestelling

Beste medewerkers,

Morgen zullen de liften in ons 
gebouw een onderhoudsbeurt 

krijgen. 
Daardoor ________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
 

Onze excuses voor het ongemak.

                      kunnen de liften 
niet gebruikt worden

 u hebt betaald

Hallo Steven,
Vandaag zouden we een huiswerktaak krijgen bij het vak 
economie, maar ik ben ziek. Kun jij misschien
__________________________________________________________________________ ?
Dan kan ik hem thuis maken.
Groetjes van Ekim

die taak bij mij langs brengen

7 Onderhoud liften

9 Huiswerk economie
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10 Verplaatsing afspraak

Praktijk voor mondhygiëne Haarlem
Kerklandweg 23
1017 EX Haarlem
023 - 589 67 45

Mevrouw M. Murati
Altmanhof 99
1013 HR Haarlem

Haarlem, 18 september 2014

Betreft: wijziging afspraak

Beste mevrouw Murati, 

U hebt een afspraak gemaakt met onze mondhygiëniste op 
dinsdag 22 september om 13.10 uur, maar __________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ . 
Zou u daarom ons even willen bellen om een andere af-
spraak te maken?  

Bij voorbaat onze dank en vriendelijke groeten, 

Tatjana Sukova,

secretaresse Praktijk voor mondhygiëne Haarlem

 

zij is op die dag afwezig
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Buurtsuper zoekt jou!

Vul dit sollicitatieformulier in met blokletters en geef het af 
in de winkel. Je verstrekte gegevens worden door ons 
vertrouwelijk behandeld.
_________________________________________________________________________________

Naar welke functie solliciteer je?
_____________________________________________________________________________________________

Welk dienstverband?

  fulltime 

  parttime, maximaal aantal uur per week: ______________________________  

  vakantiewerk, maximaal aantal uur per week: _______________________

Persoonlijke gegevens

Voornaam: ______________________________________________________________________________                    

Geboortedatum: _______________________________________________________________________            

Achternaam: ____________________________________________________________________________

Geslacht:   man     vrouw
Nationaliteit: ___________________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________

Postcode:_________________________________ Burgelijke staat: ________________________

Woonplaats: _____________________________ Burgerservicenr: _______________________

Telefoonnummer: ________________________ Paspoort/IDnr: _________________________

E-mailadres:  ___________________________________________________________________________

Banknummer: __________________________________________________________________________

Oefening 3  Deelschrijftaken maken

Karin

17-12-1995

Bolanski

x

kassamedewerkster

x 20

1015 EX

093468904

069805876 AM8JLK898

kbolanski@planet.nl

NL12 INGA1723534430

Nederlandse

Amersfoort

Stationstraat 12
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Opleiding
Hoogst genoten opleiding: __________________________________________________________

Diploma behaald    ja    nee

Motivatie
Waarom wil je bij de Buurtsuper werken?
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ervaring
Heb je al eerder bij een supermarkt gewerkt?    ja    nee

Huidige of laatste werkgever:
_____________________________________________________________________________________________

Reden vertrek:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Beschikbare tijden

Maandag van _______________________________ tot  __________________________________

Dinsdag van _______________________________ tot  __________________________________

Woensdag van _______________________________ tot  __________________________________

Donderdag van _______________________________ tot  __________________________________

Vrijdag van _______________________________ tot  __________________________________

Zaterdag van _______________________________ tot  __________________________________

Zondag van _______________________________ tot  __________________________________

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid 
te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn, dat bij on-
juiste beantwoording van de vragen het dienstverband 
te allen tijde direct verbroken kan worden.

Datum: __________________________________________________________________________________

Handtekening: 
K. Bolanski

12 mei 2014

Management en Detailhandel
x

Ik vind het leuk om in een supermarkt te werken 
omdat ik graag met mensen werk. Ik vind het 
ook leuk dat ik vlakbij de Buurtsuper woon, dus 
ik ken veel klanten.

x

Albert Heijn

Ik ben weggegaan bij Albert Heijn omdat ik 
daar alleen fulltime kon werken en dat kan ik 
niet combineren met mijn studie.

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

17.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
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2 Jamy en de seizoenen

In de lente _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .
Als het zomer is, ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .
In september begint de herfst. ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .
 

1 Met de auto of met de trein

Ten eerste ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Bovendien ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2 Job in het ziekenhuis

Wat vervelend dat je naar het ziekenhuis moet! Meestal valt het heel erg 
mee hoor, ze zijn daar heel aardig. Ik zal je vertellen wat er allemaal gaat 
gebeuren. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ .

              is het soms best lekker warm, maar af 
en toe kan het nog wel fris zijn en ook regent 
het soms. De lente duurt van maart tot juni. 
Ik vind het leuk dat in de lente de kale bomen 
allemaal weer groen worden
                      kan het hier flink warm zijn, 
soms wel 25 graden. Er zijn heel veel bloemen 
in de zomer en veel mensen zijn vrolijk omdat 
ze vakantie hebben
                                      Dan is het wat 
kouder en vaak is er veel regen en wind. Alle 
blaadjes waaien van de bomen, maar er zijn 
dan wel heel mooie luchten 

Oefening 4  Korte schrijfopdrachten maken

             ben je er niet sneller met de auto. 

              heb je in de auto geen last van 
files en verder is het veel prettiger met de 
trein, want je hoeft niet op te letten en 
je kunt lekker een boekje lezen of uit het 
raam kijken. 

Als je naar het ziekenhuis gaat, mag je knuffel mee 
en je moeder mag ook met je mee. Dat is wel prettig, 
toch?
Je krijgt wel een prik voor de verdoving.  Dat is een 
beetje vervelend, maar tijdens de operatie voel je 
daardoor helemaal geen pijn. De operatie duurt niet 
lang. Binnen een uur ben je klaar
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3 Stinkende scooters

(Mogelijke uitwerking 1: eens met het verbod)

Toelichting: bij deze opgave moet je een mening geven. Je moet het onderwerp wel eerst introduceren 
en ook moet je het stukje goed afronden met een conclusie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uitwerking 2 (Mogelijke uitwerking 2: oneens met het verbod)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

De gemeente is van plan scooters in de stad te verbieden om verschillen-
de redenen. Ze zijn  gevaarlijk en ze maken ook heel veel lawaai.
Ik ben het er mee eens dat ze verboden worden. Ik vind scooters in de 
stad helemaal niet leuk. Ten eerste vind ik ook dat ze gevaarlijk zijn. 
Ze rijden heel snel op het fietspad en dan kunnen ze botsen met  fietsers. 
Bovendien stinken scooters heel erg en dat lijkt me niet zo goed voor de 
gezondheid. Als een scooter mij passeert, moet ik altijd heel erg hoesten.  
Ik vind het dus fijn als de scooters verboden worden.

De gemeente is van plan scooters in de stad te verbieden om verschil-
lende redenen.  Men vindt scooters gevaarlijk en ook zouden ze te veel 
lawaai maken.
Ik ben het niet eens met zo’n verbod.  Mensen moeten de vrijheid hebben 
om zelf hun vervoermiddel uit te kiezen. Bovendien valt het heel erg 
mee met het lawaai. Auto’s maken meer lawaai dan scooters.  Alleen 
scooters waaraan geknoeid is, maken veel lawaai, maar een normale 
scooter rijdt niet te hard en die hoor je bijna niet.
Ik zou het vervelend vinden als scooters verboden worden, want ik heb 
zelf ook een mooie scooter.
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2 Grammaticale
correctheid

Schrijf zonder taalfouten!

Oefening 1  

1 Ik ga morgen naar Italië.   OPA / APO
2 In Italië schijnt vaak de zon.  OPA / APO
3 Ik hou erg van spaghetti. OPA / APO
4 Pizza vind ik niet zo lekker.  OPA / APO
5 Mijn broer is dol op pizza. OPA / APO
6 Elke dag eet hij een andere pizza. OPA / APO
7 Soms eet hij wel twee pizza’s. OPA / APO
8 Pizza’s zijn niet zo duur. OPA / APO
9 In Nederland bestellen mensen vaak pizza’s. OPA / APO

10 Vanavond ga ik een pizza Margarita bestellen. OPA / APO

1 Waar moet je aan denken als je het woord Nederland hoort? 
2 Omdat hier veel molens zijn, vinden veel mensen molens typisch Nederlands.
3 Zijn molens trouwens wel typisch Nederlands?
4 Molens zijn niet echt typisch Nederlands, want in andere landen zijn ook veel molens. 
5 Misschien moet je denken aan kaas, omdat Nederlanders zoveel kaas eten.
6 Je kunt ook denken aan de kleur oranje, die je veel ziet bij sportwedstrijden.
7 Veel mensen doen dan oranje verf op hun gezicht of ze maken hun huis oranje.
8 Dropjes vind ik ook typisch Nederlands, hoewel ze in Denemarken ook dropjes eten.

1 Rachel heeft zich ingeschreven voor het Staatsexamen NT2, hoewel ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .
2 Ik heb geen zin om in de regen naar de supermarkt te gaan, maar ________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .
3 John poetst heel goed zijn tanden, voordat ______________________________________________________________ .
4 Vandaag is de bakker gesloten, omdat _____________________________________________________________________ .
5 Toen Dimitri zag dat zijn fiets gestolen was, ____________________________________________________________ .
6 Nederlanders hebben vaak hun gordijnen open. Ik denk dat ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .

Oefening 2  Persoonsvormen onderstrepen

Oefening 3  Zinnen aanvullen

ze nog niet zoveel geoefend heeft

als je niks in huis hebt, moet je toch wel even gaan
hij gaat slapen

het koningsdag is
werd hij heel erg boos

ze trots zijn op hun mooie meubelen
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7 Ik ben de hele week ziek geweest. Daardoor ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .
8 Er was vannacht een heel harde storm, waardoor ______________________________________________________ .
9 Het is vandaag schitterend weer, maar ik weet niet zeker of ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .
10 In het centrum van de stad zijn op zondag veel winkels open, zodat ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ .

1 In zijn huis _________________________________ (wonen) een grote hond.
2 Die hond _________________________________ (slapen) soms in zijn bed.
3 Dat _________________________________ (vinden) ik eigenlijk een beetje vies. 
4 De hond van mijn buurman _________________________________ (ruiken) niet lekker.
5 Hij _________________________________ (maken) ook veel lawaai.
6 Mijn buurman _________________________________ (wandelen) elke dag met zijn hond.
7 Dan _________________________________ (poepen) de hond in het park.
8 Mijn buurman _________________________________ (stoppen) de poep in een zakje.
9 Zo _________________________________ (worden) het park niet zo vies.

1 Heb je het nieuws vandaag ______________________________________ (horen)? 
2 Er is een olifant uit de dierentuin _____________________________ (ontsnappen). 
3 Heb jij nog melk ______________________________________ (halen) bij de supermarkt?
4 Ik heb koffie ______________________________________ (maken), maar ik kan de melk niet vinden.
5 Vorige week heb ik de trap ______________________________________ (schilderen).
6 Ook heb ik nieuwe gordijnen ___________________________________ (naaien).
7 Mijn ouders hebben een vakantiehuisje ______________________________________ (huren).
8 Ze hebben geld van de bank ____________________________________ (lenen). 
9 De kinderen hebben heerlijk in het park ______________________________________ (spelen).

10 Om vijf uur zijn we naar huis ___________________________________ (fietsen).

1 Bloemen voor buurman Freek

Vanmiddag is bij mij een heel grote bos bloemen bezorgd die voor jou bestemd is.
______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
maar morgen ben ik wel de hele dag thuis, dus dan kun je hem komen halen.

heb ik mijn huiswerk niet kunnen maken
er veel bomen zijn omgewaaid

dat de hele week zo blijft

ik niet alle boodschappen op zaterdag hoef te doen

Oefening 3  Persoonsvormen maken

woont 
slaapt  

vind   
ruikt    

maakt 
wandelt 

poept  
stopt 

wordt 

Oefening 4  Voltooide deelwoorden maken

gehoord 
ontsnapt 

gehaald 
gemaakt 

geschilderd 
genaaid 

gehuurd 
geleend 

gespeeld 
gefietst 

Oefening 5  Zinnen aanvullen

Vandaag ben ik de hele dag weg 
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2 Mail vakantierooster

Ik zag dat je het vakantierooster voor dit jaar nog niet heb ingevuld. __________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ?

3 Paraplu 

Nog heel erg bedankt voor het etentje gisteren bij jullie thuis. Helaas _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ .
 

4 Evaluatieformulier taaltraining

• Wat is uw oordeel over de docent?
Ik vind dat de docent ______________________________________________________________________________________________ .

• Hebt u nog extra opmerkingen over de cursus? 
Hoewel ______________________________________________________________________________________________ , vond ik de 
taaltraining toch heel nuttig.

• Zou u de taalcursus aan anderen aanraden?
Ik zou __________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ .

5 Mail aan reisbureau

Gisteren heb ik bij u telefonisch een reis naar New York geboekt. 
U zei toen dat ik bij het afhalen van de vliegtickets een geldig paspoort moet laten zien, maar 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Kan ik me ook met mijn rijbewijs legitimeren?

6 Niet opgehaalde vuilnis

Gisteren is in mijn straat de vuilnis niet opgehaald.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ?

Zou je dat zo snel mogelijk willen doen

Helaas heb ik mijn paraplu bij jullie laten staan

heel vriendelijk en deskundig is

het soms voor mij een beetje te snel ging

        de taalcursus zeker aan anderen aanraden want ik heb 
heel veel geleerd

mijn paspoort is verlopen/ mijn paspoort moet verlengd worden/ 
mijn paspoort is gestolen.

Kan ik mijn vuilniszakken buiten laten staan
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7 Voetbaltraining

Vanavond zou er een extra voetbaltraining zijn, maar ik heb net gehoord dat ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ .
Daarom kan ik er helaas niet bij zijn. Zaterdag ben ik er gewoon.

Leuk dat je volgende week bij me op bezoek komt. Als je aankomt op Station Dordrecht, moet 
je de uitgang Burgemeester de Raadtsingel nemen. Dan ga je linksaf via de Spuiweg onder het 
spoor door en dan kom je op de Hugo de Grootlaan. Bij de rotonde aan het eind van de Hugo 
de Grootlaan ga je linksaf en dan ________________________________________________________________________________ .
Vervolgens _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ . 

2 Een nieuwe jurk voor Sara

Leuk dat je naar het trouwfeest van Myra gaat. Je moet er dan natuurlijk wel mooi uitzien. Ik 
heb drie jurken gezien in een catalogus.
 
De eerste jurk die ik heb gezien ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ . De tweede jurk ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ . De derde jurk ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ . 
Volgens mij kun je het beste ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

Voetbal kijken bij de buren

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ .

                                                                                                          ik 
vanavond moet werken

Oefening 6  Een deelschrijftaak uitvoeren

                                          kom je op de Brouwersdijk
                loop je rechtdoor en de derde zijstraat aan je linkerhand 
is de Bilderdijkstraat

                                             Is kort en heeft een ronde hals. Rond de hals 
en onderaan is er een versiering en er zijn geen mouwen. Hij kost 
160 euro                        is iets langer en heeft een grappige hals met 
een versiering. Deze jurk heeft ook geen mouwen en hij kost 125  
euro                             is echt bijzonder. Een schouder is bloot en er 
zijn mooie cirkels op het bovenstukje. De rok is lang en een beetje 
wijd. Hij is alleen wel een beetje duur want hij kost 299 euro
                                        de tweede jurk nemen  die is echt feestelijk en 
hij is niet duur

Oefening 7  Een korte tekst schrijven

Ik kreeg een mail van mijn buurman Gerrit. Hij vroeg of wij zin 
hebben om bij hem thuis naar het voetballen te komen kijken, maar 
dat wil ik liever niet. Gerrit rookt namelijk heel veel sigaretten en 
dan stinkt het zo. Die rook gaat helemaal in mijn kleren zitten.
Ik zou het leuker vinden om bij mij thuis naar het voetballen te 
kijken. Dan haal ik wat te eten en te drinken in huis. Vind je dat 
gezellig? Ik hoop dat je komt.
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1 een gitaar twee ___________________________________________

2 een potlood twee ___________________________________________

3 een been twee ___________________________________________

4 een bom twee ___________________________________________

5 een bus twee ___________________________________________

6 een kaart twee ___________________________________________

7 een beest twee ___________________________________________

8 een oor twee ___________________________________________

9 een muur twee ___________________________________________

10 een tas twee ___________________________________________

1 Die ma_________e ma_________en v_________ren va_________k bij vo_________e m_________n.
2 Tw________ mensen w________ten m_________stal meer dan een. 
3 De m_________ster heeft een bel_________fde stem. 
4 Zij pr_______tten vroeger v________k tegen hun p_________rden. 
5 W_________ten jullie wie de m_________ste le_________en heeft gemist?
6 Wij h_________ren liever geen huis in d_________re b_________rten.
7 De b_________rman was niet zo _________rdig en d_________lde r_________ke kla_________en uit.
8 Ik ben d_________nkb_________r dat ik v_________nd_________g mag sl_________pen met een k_________rs. 
9 De w_________rden w_________rden gen_________teerd in een boek met een r_________d k_________rd.

10 W_________nen jullie in Rotterdam? Nee, maar daar hebben we vroeger wel gew_________nd.

1 een vaas twee _______________________________________

2 een doos twee _______________________________________

3 een mooi huis twee mooie ______________________________

4 een rode roos twee rode ________________________________

5 een witte kies twee witte _______________________________

6 Hij schrijft een brief. Ik schrijf veel _________________________ .

3 Spelling

Let op de letters!

Oefening 1  Maak de meervouden

gitaren
potloden
benen
bommen
bussen
kaarten
beesten
oren
muren
tassen

Oefening 2  Maak een dictee

ll nn a a ll aa
ee e ee

ee ee
aa aa aa

e ee ss
u u
uu aa ee

a aa a aa
oo o o

o

uu
a pp

a aa
oo oo

oo

Oefening 3  Maak meervouden van substantieven

vazen
dozen

huizen
rozen
kiezen

brieven
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1 Ik geloof je niet. Zij _______________________________ je wel.
2 Ik blaas in mijn thee. Jullie _____________________ in de thee.
3 Ik leef nu! Wij __________________________________ nu!
4 Ik graaf een gat in  Jullie ____________________________________

 de tuin. een gat.
5 Ik bloos heel vaak. Jullie ____________________________ nooit.
6 Lees jij veel? Wij _______________________________ nooit.

1 Die vrouw is sportief. een _____________________________ vrouw
2 Hij is werkloos. een _________________________________ man
3 De trui is vies. een __________________________________ trui
4 Mijn moeder is lief. een ____________________________ moeder
5 De muis is grijs. een ________________________________ muis
6 De toren van Pisa  een _______________________________ toren
 staat scheef.

Oefening 4  Maak meervouden van werkwoorden

geloven
blazen

leven
graven

blozen
lezen

Oefening 5  Maak meervouden van adjectieven

sportieve
werkloze
vieze
lieve
grijze
scheve

Oefening 6  Zoek de fouten in een deelschrijftaak

fout woord verbetering

vaandag vandaag1

liefe lieve2

doodgegan doodgegaan3

(in de) waar (in de) war4

zoo zo5

concertreeren concentreren6

laater later7

inleever inlever8
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Ramon

Joost

Oefening 7  Zoek de fouten in een deelschrijftaak

fout woord verbetering

ervaaring ervaring1

rosen rozen2

zwaare zware3

ban baan4

wite witte5

roode rode6

rosen rozen7

kasteelen kastelen8

fout woord verbetering

ervaaring ervaring1

hoovenier hovenier2

basen bazen3

gewest geweest4

beezig bezig5

liever Liever6

groote grote7

hel heel8
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4 Samenhang

Een tekst mag niet uit losse stukjes bestaan

Oefening 1   Verbindingswoorden zoeken

Bossen zijn om van te smullen

Buitenlanders vinden Nederlandse bossen vaak saai, _______________________________ (omdat / 
waardoor) er veel dezelfde bomen staan. _______________________________________________  
(Bovendien / Maar) is er niks lekkers om te plukken om op te eten. Er zijn 
___________________________________ (terwijl / bijvoorbeeld) geen bomen met vruchten of noten. Bui-
tenlanders gaan _______________________________ (daarom / toen) niet zo vaak naar het bos, 
___________________________________ (hoewel / waarmee) het heel gezond is om in de natuur te wan-
delen.
In 2004 is besloten om in de Nederlandse bossen meer bomen te planten 
___________________________________ (waarop / waarvan) mensen kunnen eten, 
___________________________________ (dus / zodat) de bossen ook voor buitenlanders interessanter 
worden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld wandelingen of picknicks organiseren.
Sommige mensen vinden dit geen goed plan, __________________________________ (omdat / toen) ze 
denken dat het niet nodig is om de natuur speciaal voor buitenlanders anders te maken. 
___________________________________ (Maar / Dus) een bos met lekkere dingen is toch voor iedereen 
leuk! 

1 Instructie bij het vouwen van een archiefdoos

U moet eerst ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

omdat
Bovendien

bijvoorbeeld
daarom

hoewel

waarvan
zodat

omdat

Maar

Oefening 2 Een samenhangende uitwerking van een korte schrijfopdracht

                 het metalen etiket in de voorkant drukken. Dan moet 
u de vier uiteinden (lipjes) ombuigen, zodat het etiket vast 
blijft zitten (aan de doos bevestigd wordt). Daarna moet u de 
zijkanten van de doos rechtop zetten en ook de voorkant en de 
achterkant. Aan de voorkant en de achterkant zitten flappen die 
u (naar binnen) moet vouwen. Ten slotte moet u de voorkant en 
de achterkant vastmaken met schroefjes. Dan zit de doos helemaal 
stevig in elkaar.
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2 Gezonde en ongezonde voeding

Wat is gezonde voeding?

Wij hebben geleerd dat gezonde voeding niet te vet en niet te zoet is, dus
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

je kunt beter geen patat met mayonaise eten, want dat is veel te vet. 
IJsjes, bonbons en taartjes zijn ook niet gezond, want die zijn te zoet 
en vaak ook nog te vet.
Wat wel heel gezond is om te eten zijn producten (voedingsmiddelen) 
zoals fruit, groente, eieren of vis.
Goede voeding geeft je meer kans op een goede gezondheid
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5 Woordgebruik

Pas de woorden aan de situatie aan!

Oefening 1  Foute teksten verbeteren

1 Reclamedrukwerk van Topsuper

Hee Arie,

Ik ben het nu echt zat!
Op mijn brievenbus zit een sticker waarop heel duidelijk staat dat ik 
GEEN reclamefolders in mijn bus wil. Toch krijg ik elke keer die stomme 
krantjes van jullie. Is die bezorger blind ofzo? Ik wil dat je hem heel  
duidelijk zegt dat hij op de stickers moet letten!!!!

John Davis

Mogelijke verbetering

Beste meneer Bos,

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ .

Met een vriendelijke groet,

John Davis

Op mijn brievenbus zit een sticker waarop staat dat ik geen 
ongeadresseerd reclamewerk wil ontvangen. Toch krijg ik nog 
steeds reclamekrantjes van uw supermarkt en dat vind ik heel 
vervelend. Kunt u de bezorger zeggen dat hij op de stickers moet 
letten?
Vast hartelijk bedankt 
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2 Hondenbelasting

Ik zag dat ik 126 euro hondenbelasting moet betalen, dat is idioot! Jullie hebben een fout 
gemaakt want ik heb helemaal geen hond! Ik vind honden vreselijke vieze beesten die de 
hele straat onderpoepen en ik wil daarom NIET betalen!

Mercedes Andrade

Mogelijke verbetering

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Met een vriendelijke groet,

Mercedes Andrade

3 Vislucht

Hoi Chris,

Naast de kaaswinkel waar ik werk, is een viswinkel gekomen die een heel smerige stank 
verspreidt. Ik word er kotsmisselijk van! Kun je daar alsjeblieft iets aan doen? Zeg dat die 
gekken een afzuigkap moeten gebruiken als ze vis bakken en laat ze die gore afvalbak 
ergens anders zetten. Ik wil dat je er HEEL SNEL iets aan doet!

Doei,

Victor Vaslav

Mogelijke verbetering

Beste meneer de Graaf, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .
 
Vriendelijke groeten,

Victor Vaslav

Ik zag dat ik 126 euro hondenbelasting moet betalen, maar dat 
moet een vergissing zijn, want ik heb helemaal geen hond.
Kunt u dat alstublieft voor mij nakijken?

Naast de kaaswinkel waar ik werk, is een viswinkel gekomen die 
een heel nare lucht verspreidt. Ik word er zelfs een beetje ziek van. 
Kunt u daar alstublieft iets aan doen? Misschien kunnen ze een 
afzuigkap gebruiken als ze vis bakken en ook zou de afvalbak 
ergens anders gezet kunnen worden.
Ik hoop dat u er snel iets aan kunt doen.
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Oefening 2  Zinnen bij grafieken verbeteren

In deze sportclub is het aantal van mannen het laat-
ste jaar hooggegaan.

In Scandinavië drinken een groter  percentage jon-
geren te veel alcohol dan in Zuid-Europese landen.  

Een heel klein percentage vrouwen in Oost-Europa 
blijven thuis om voor hun baby te zorgen.

De hoeveelheid regenbuien zijn de laatste tijd toe-
genomen.

Bij deze supermarkt zijn deze week een groter aan-
tal producten in de aanbieding dan vorige week. 

Het merendeel van de fietsers in grote steden rijden 
regelmatig door het rode stoplicht.

Het grootste deel van de Nederlandse vrouwen die 
een baan hebben werken in deeltijd.

De kans op infectieziekten heeft verminderd door-
dat er hygiënischer wordt gewerkt in dit ziekenhuis. 

Uit deze grafiek blijkt dat in sommige delen van 
de de Europese Unie het percentage werkloze 
jongeren,steeds groter worden. 

De meerderheid van de politieagenten in grote ste-
den vinden hun werk te zwaar.

Bij deze sportclub is het aantal mannen vorig jaar 
gestegen.

In Scandinavië drinkt een groter percentage jongeren 
te veel alcohol dan in Zuid-Europese landen.

Een heel klein percentage vrouwen in Oost-Europa 
blijft thuis om voor hun baby te zorgen.

De hoeveelheid regenbuien is de laatste tijd toege-
nomen.

Bij deze supermarkt is deze week een groter aantal 
producten in de aanbieding dan vorige week.

Het merendeel van de fietsers in grote steden rijdt 
regelmatig door het rode stoplicht.

De kans op infectieziekten is verminderd doordat er 
hygiënischer wordt gewerkt in dit ziekenhuis.

De meerderheid van de politieagenten in grote ste-
den vindt hun werk te zwaar.

Uit deze grafiek blijkt dat in sommige delen van de 
Europese Unie het percentage werkloze jongeren 
steeds groter wordt.

Het grootste deel van de Nederlandse vrouwen die 
een baan heeft, werkt in deeltijd.
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Oefening 3  Grafieken verwerken

1 Gelukkig worden

 Je zei dat je de laatste tijd een beetje depressief bent. Ik heb een interessant artikel gelezen in 
de Metro. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

2 Online apparaten kopen

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

Dat ging over waar mensen gelukkig van worden. Volgens een 
diagram in dat artikel worden mensen het meest gelukkig van 
zelf koken. Van zelf muziek maken word je ook  wel gelukkig, maar 
je wordt eigenlijk gelukkiger van luisteren naar muziek. [Het 
aantal mensen dat gelukkig wordt van luisteren naar muziek is 
tweemaal zo groot.]
Misschien moet je maar wat meer naar muziek luisteren en ook 
moet je maar eens lekker gaan koken.
Ik hoop dat je je snel beter zult voelen

Onze winkel heeft geen website, want u denkt dat mensen hun 
apparaten het liefst in een winkel kopen, maar ik adviseer toch 
om toch een mooie website te bouwen.
Ik heb in een grafiek gezien dat in de komende jaren het aantal 
mensen dat apparaten koopt via het internet meer dan tweemaal 
zo groot wordt. / dat steeds meer mensen apparaten via het 
internet kopen.
U kunt dus u kunt met een website veel meer klanten krijgen. 
Bovendien kunt u via een website heel makkelijk adverteren met 
aanbiedingen en nieuwe modellen.
Ik hoop dat u iets aan mijn advies hebt
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6 Een compleet 
examen oefenen

Een generale repetitie

Vier zinnen

1 Fiets op slot
Hier moet je een zin aanvullen na het woordje ‘zodat’. In jouw zin moet een gewenst doel staan (wat je 
hoopt dat het gevolg is van jouw actie).

In onze buurt worden veel fietsen gestolen, maar ik heb mijn fiets heel goed op slot gezet en met 
een dikke ketting aan een boom vastgemaakt, zodat _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2 Reis annuleren
Hier moet je een voorwaarde (conditie) invullen, waarnaar verwezen kan worden met het woordje ‘die’ in 
de zin die na jouw zin komt.

U vroeg ons of u de reis die u hebt geboekt naar Parijs kunt annuleren, maar dat kan alleen als ____

________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Als u die niet hebt, dan kan ik de boeking van uw reis helaas niet ongedaan maken.

3 Vraag voor collega Mona
Hier moet je een gunst (iets liefs) vragen aan je collega Mona. Jij wilt vrijdagavond vrij hebben en je moet 
aan Mona heel vriendelijk vragen om hulp daarbij.

Hallo Mona,

Vrijdagavond moet ik werken, maar dan is mijn vader jarig. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ? 

Dat zou heel erg lief van je zijn!

Janna

                                                                 ze hem niet zo makkelijk mee 
kunnen nemen. / mijn fiets niet zo snel gestolen zal worden

u een annuleringsverzekering [een verzekering daarvoor] hebt.

Zou jij alsjeblieft mijn dienst over kunnen nemen? / Zou jij alsjeblieft 
voor mij willen invallen 
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4 Waternet
Dit is een formeel bericht en jij moet een tussenzin schrijven. Jouw zin moet met een persoonsvorm begin-
nen, want je moet inversie toepassen (zie voor uitleg van inversie hoofdstuk 2).

Geachte bewoner van dit adres,

In verband met een storing in de waterleiding ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Na 15.00 uur kunt u weer gewoon water gebruiken. 

Vriendelijke groeten,

Klantenservice Waternet 

Motivatiebrief stage in een speelgoedwinkel

Bespreking 
• In dit briefje moet je formeel zijn want je schrijft het aan iemand van een winkel waar je stage wilt lopen. Je 

gebruikt dus ‘u’. 
• Verder moet je goed letten op de woordvolgorde. Na het woordje ‘of’ komt de persoonsvorm achteraan. 
• Na het woordje ‘omdat’ moet je een reden geven, een reden waarom je graag in die speelgoedwinkel wilt 

werken. Die reden moet je zelf verzinnen.
• Let op de woordvolgorde in die zin: de persoonsvorm komt achteraan. 

Momenteel volg ik een mbo-opleiding Detailhandel. Ik ben op zoek naar een stageplaats voor 
twee dagen per week en ik wilde u vragen of _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Ik zou namelijk heel graag in uw winkel praktijkervaring willen opdoen, omdat _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Ik denk dat ik wel van nut kan zijn, want ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ .

                                                          komt er tijdelijk geen water uit uw 
kraan./ moeten wij voor enkele uren de waterleiding afsluiten.

Deelschrijftaak

                                                         ik stage zou kunnen lopen in uw 
winkel

                                                                                                    ik heel 
graag met speelgoed en kinderen zou willen werken. / omdat ik uw 
winkel heel erg leuk vind
                                                     ik weet door mijn studie detailhandel 
veel van winkels. / ik woon dichtbij en ik ben heel handig en snel
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Overlast fietsen

Bespreking
Je moet een stuk schrijven met de volgende punten: 
• beschrijving van het probleem van de overlast door fietsen
• jouw mening over het weghalen van fietsen door de gemeente
• twee argumenten bij die mening

Je kunt het stuk het beste opbouwen volgens deze indeling.
Voor de inhoud kun je gebruikmaken van de gegevens in de opdracht en het plaatje. 
In korte steekwoorden staan mogelijk argumenten in de opgave. Die kun je natuurlijk niet letterlijk overne-
men; jij moet daar mooie zinnen van maken. 

Mogelijke uitwerking 1 

In onze stad is er een groot probleem met geparkeerde fietsers.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Mogelijke uitwerking 2 

In onze stad is er een groot probleem met geparkeerde fietsers.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korte schrijfopdracht

Er zijn heel veel fietsen, maar er zijn te weinig fietsenrekken. Daarom 
zet iedereen zijn fiets zomaar overal neer. Dat is een slordig gezicht en 
het is een probleem voor invalidewagens of mensen met kinderwagens. 
Die kunnen er niet meer door. De gemeente haalt die fietsen weg en de 
eigenaars moeten dan een boete betalen als ze hun fiets ophalen. 

Ik vind het niet goed dat die fietsen zomaar worden weggehaald, want 
er zijn veel te weinig parkeermogelijkheden voor fietsers. 
Bovendien is het oneerlijk dat fietsers zoveel geld moeten betalen om 
hun eigen fiets terug te krijgen. 

Ik vind dus dat de gemeente het probleem moet oplossen door meer 
rekken neer te zetten en niet de fietsers moet straffen. 

Fietsers gooien hun fietsen zomaar overal neer en ze blokkeren 
daarmee  de stoep. Dat is een probleem voor voetgangers of mensen met 
kinderwagens, want die kunnen er niet meer door. 

De gemeente haalt regelmatig fietsen die buiten de rekken staan weg 
en de eigenaars moeten dan een boete betalen en hun fiets ergens 
ophalen. 

Ik vind het goed dat de gemeente die fietsen weghaalt en boetes vraagt. 
Het gedrag van de fietsers is brutaal en ook zijn die fietsen gevaarlijk 
voor andere mensen.

Fietsers moeten maar eens leren om zich beter te gedragen en iets 
verder te lopen naar een fietsenrek. 
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1 Weerbericht
De zin begint met het woord ‘Hoewel’. Jouw zin moet dus beginnen met een persoonsvorm.
De inhoud moet een tegenstelling hebben. 

Hoewel het volgens het weerbericht van vanochtend de hele dag droog zou blijven, ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2 Gelukkige kinderen
Je zin moet aansluiten bij het voeg woord ‘doordat’. De persoonsvorm moet dus achteraan komen.  
Verder moet je een oorzaak geven. 

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen van de wereld. Ik denk dat dit komt 
doordat ____________________________________________________________________________________________________________________________ .

3 Suiker
Jouw zin moet aansluiten bij het voegwoord ‘omdat’. De persoonsvorm moet dus aan het eind, vóór de 
komma komen. Verder moet je een reden geven waarom honing gezonder is dan suiker.

Omdat _________________________________________________________________ , lijkt het mij beter om honing in je thee te 
doen.
Dat is trouwens ook nog lekkerder.

4 Levering computer
Na het woord ‘maar’ komt er een zin met een normale woordvolgorde. Je moet in jouw zin een tegenstel-
ling geven.

Onze bezorgers doen hun uiterste best om uw computer op tijd af te leveren, maar ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

5 Brandweer op tijd
Jouw zin begint met het woord ‘Daardoor’. Er is dus inversie. Verder moet je een gevolg beschrijven.

Dankzij een oplettende buurman die onmiddellijk het alarmnummer had gebeld, is de brand-
weer heel snel bij het brandende huis aangekomen. 

Daardoor ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Zes zinnen (bespreking en mogelijke uitwerkingen)

                                                                                                         heeft het 
toch de hele dag geregend

          Nederlandse kinderen heel erg verwend worden

 suiker slecht is voor je tanden

                                                                                                        het is in 
deze periode heel erg druk./ misschien komt uw computer toch iets later 

             

            zijn er geen gewonden gevallen/  kon de brand nog geblust 
worden
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6 Koude wind
Je zin moet met het woordje ‘zou’ beginnen en je moet iets in de ik-vorm schrijven.  Verder moet je een 
goede raad geven.

Er staat een heel felle en koude wind, dus als ik jou was _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
Anders word je nog ziek.

7 Vragen over vakantiehuisje

 Bespreking 
Deze opgave vraagt om een briefje waarin je op een beleefde (formele) manier informatie moet vragen 
over een vakantiehuisje. Volgens de opdracht moet je in elk geval over twee zaken iets vragen:
• de internetverbinding; 
• de route naar het huisje met het openbaar vervoer.
Zorg ervoor dat je het woordje ‘u‘ gebruikt en dat de vragen in duidelijke volledige zinnen geformuleerd 
zijn. De eerste vraag kun je helemaal zelf formuleren, maar de tweede vraag moet je laten aansluiten bij 
het woordje ‘hoe’. Dan moet de persoonsvorm dus achteraan komen. 

 Mogelijke uitwerking

Beste meneer Van Dijk,
Ik heb bij u in de periode van 10 juli tot 24 juli een vakantiehuisje geboekt, maar ik heb daar-
over nog een vraag. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ?

Verder zou ik willen weten hoe _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ .

8 Opzegging loterij

 Bespreking 
Ook dit is een formeel briefje. Je moet aangeven dat je het lidmaatschap van de loterij wilt opzeggen en je 
moet daarbij twee redenen geven. 
Mogelijke redenen kun je vinden in de opgave, maar je moet er volledige zinnen van maken. 
Verder moet je aansluiten bij het voegwoord ‘omdat’, dus de persoonsvorm komt achteraan. 

 Mogelijke uitwerking

Sinds 2012 ben ik lid van uw loterij, maar _____________________________________________________________________________ . 

Ik doe dit verzoek omdat ___________________________________________________________________________________________________ .
Bovendien _________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

                                                                       zou ik een dikke jas aandoen./ 
zou ik een muts opzetten en een sjaal omdoen

Twee deelschrijftaken

Is er een goede internetverbinding en waar kan ik eventueel de 
inloggegevens vinden

                                      ik met het openbaar vervoer uw 
vakantiehuisje bereiken kan

                                                     ik wil nu mijn lidmaatschap opzeggen 

               kan ik het niet meer betalen omdat ik minder ben gaan 
verdienen 

                                 ik nog nooit iets heb gewonnen al die jaren. 
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9 Nederlanders en de dieren

 Bespreking 
Bij deze opgave moet je een stukje schrijven met daarin de volgende punten: 
• Wat is jou opgevallen aan de manier waarop Nederlanders met huisdieren omgaan? 
• Hoe gaat men in jouw land om met huisdieren? Lijkt het op hoe het in Nederland gaat of is het 
 helemaal anders? 
• Wat is jouw mening over hoe de Nederlanders omgaan met huisdieren?
Je kunt het beste jouw stuk indelen volgens deze punten.

 Mogelijke uitwerking

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Een dvd aanraden

 Bespreking 
Bij deze opdracht moet je een film beschrijven en je moet aangeven waarom je die film leuk vindt. Je moet 
hem aanbevelen aan je collega Tessa. Je bent helemaal vrij om zelf een film te kiezen.

In de opgave staan de volgende punten
• Beschrijf waar de film over gaat, maar vertel natuurlijk niet hoe hij afloopt. 
• Geef ook aan wat jij van de film vindt en waarom je dat vindt. Mooi? Spannend? Romantisch?
Je kunt het beste jouw stuk indelen volgens deze punten.

 Mogelijke uitwerking

Ik heb nog wel een goede tip voor je. _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Twee korte schrijfopdrachten

Ik kom uit Iran en het is mij opgevallen dat Nederlanders heel vreemd 
met dieren omgaan. Ze laten de honden en katten overal in huis 
rondlopen, zelfs in de keuken en in de slaapkamer. Ik heb wel eens 
gehoord dat een kat bij iemand in bed slaapt!

In mijn land gaan we heel anders om met dieren. Dieren komen bijna 
nooit in huis en zeker niet in de keuken of de slaapkamers. Dat vinden 
wij vies. 

Ik vind dat Nederlanders een beetje te dicht samen leven met hun 
dieren. Het is vast niet gezond om dieren in de keuken toe te laten. Ze 
kunnen misschien wel ziektes overbrengen. 

                                              De film ‘Alles is liefde’ is een heel leuke en gezellige 
film. Het gaat heel erg over typisch Nederlandse dingen zoals Sinterklaas en het 
koningshuis. Maar het gaat vooral over de liefde. 
Er komen veel verschillende liefdesverhalen in voor. De personages hebben 
allemaal problemen met hun relatie, maar uiteindelijk komt alles toch goed.  
Het leukste vond ik het verhaal van een verkoopster bij de Bijenkorf die verliefd is 
op de kroonprins.
Ik vind de film heel erg leuk omdat hij zo romantisch is. Verder zit er ook veel 
humor in. Ik heb erg moeten lachen. Ik denk dat jullie ervan zullen genieten


