Hoofdstuk 3 - Spelling
Oefening 1 Luisteroefening met lange en korte klank
1. buurman
2. mannen
3. merel
4. bus
5. gelopen
6. mussen
7. menen
8. sturen
9. zusje
10. gedurende
11. buren
12. ik lust
13. klussen
14. ruzie
15. dozen
16. beleven
17. derde
18. ik geef
19. lucht
20. dames

Oefening 2 Luisteroefening met lange en korte klanken (t/m derde oplage 2016)
1. Voor het eerst gaat paus Benedictus XVI vragen van televisiekijkers beantwoorden:
de paus is op Goede Vrijdag, 22 april, in een programma van de Italiaanse televisie.
2. De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dit vandaag.
3. Het optreden van de paus is niet live, maar wordt twee of drie dagen van tevoren
opgenomen in het Paleis van de paus in Vaticaanstad.
4. De uitzending is ’s middags rond het tijdstip waarop Jezus Christus volgens de
katholieke traditie stierf.
5. Binnenkort opent de televisie een website waar televisiekijkers vragen voor de paus
kunnen invullen.

Oefening 2 Luisteroefening met lange en korte klanken (vanaf vierde oplage 2018)
1.
Onlangs kreeg paus Franciscus van autofabrikant Lamborghini een luxe sportwagen
cadeau.
2.
Hij houdt de auto echter niet zelf, maar gaat hem verkopen en de opbrengst gaat
naar goede doelen.
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3.
Speciaal voor de paus heeft Lamborghini de Huracán LP 580-2 uitgevoerd in witte
vlakken en gele strepen, de kleuren van de Vaticaanse vlag.
4.
Gisteren zette Franciscus zijn handtekening op de voorkant van de auto, waardoor
deze nog meer waarde zal hebben.
5.
De opbrengst van de Huracán gaat onder meer naar vrouwelijke slachtoffers van
mensenhandel en naar medische hulporganisaties in diverse Afrikaanse landen.
6.
De paus houdt niet van grote, dure auto's; hij laat zich rondrijden in een simpele Ford
Focus, maar liever nog reist hij met treinen of bussen.

Oefening 3 Luisteroefening met enkele en dubbele consonanten
DEN HAAG – Jongeren leven erg ongezond. Ruim twee derde beweegt te weinig, drinkt te
veel of rookt sigaretten en/of cannabis. Met name jongens en autochtonen roken,
allochtonen bewegen over het algemeen te weinig. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de vijf jongeren tussen de 15
en 25 jaar rookte in de periode 2007-2009 dagelijks en evenzoveel waren zware drinkers. De
helft deed te weinig aan lichaamsbeweging.
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