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Dit boek gaat over een klas.

Een klas van een school.

De school is in Goes.

Dit is de klas:

Bem 

Bem is een jongen.

Hij is 13 jaar.

Rada

Rada is een meisje.

Zij is 14 jaar.

Milka  

Milka is een meisje.

Ze is 16 jaar.
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Mo  

Mo is een jongen.

Hij is 16 jaar.

Tuu  

Tuu is een jongen.

Hij is 17 jaar.
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2

3

4

1 Wat is het huiswerk?

Wat weet je?

Soms kun je niet naar school, 

bijvoorbeeld als je ziek bent.

Hoe weet jij dan welk huiswerk je moet doen?

Kijk

Kijk naar de tekst.

Lees nog niet.

Wat weet je al?

Lees stil

Lees een keer.

Wat weet je nu?

Lees en praat

Lees samen.

Wat snap je nog niet?

Praat er samen over.

Wat weet je nu?
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Rada

Hi allemaal, hoe is het?
Wat is het huiswerk voor Nederlands?

Rada

Ik moest met mijn moeder mee 
naar het ziekenhuis.

Rada

Ze krijgt misschien een operatie.
Ze praat nog niet zo goed Nederlands.
Daarom moest ik wel mee.

Rada

Wát? Vijftig jaar? Dan ben ik oud.
Misschien ben ik dan wel dood.
Ik kan toch niet weten hoe mijn leven dan is?

Rada

Maar wat is het huiswerk?

Rada

Heeft iemand een foto?

Rada

Oké, bedankt! 

Milka

Hoi Rada, waar was jij vandaag?

Milka

We moeten iets schrijven voor Nederlands.
Je moet schrijven over later.
Over je leven over 50 jaar.

Mo

Milka

Haha! Dat zeiden wij ook.
Maar we moesten onze fantasie gebruiken. 
We hebben een woordspin gedaan.

Tuu

 Is het erg?

Tuu

Dat snap ik.
Ik hoop dat mevrouw Marleen het 
ook snapt. 

De klas van Rada gebruikt een groepsapp. 

Ze gebruiken WhatsApp met de hele klas.

Iedereen kan dan meedoen.

Rada heeft een vraag.

to we

o

gewbe

la
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Maak de vragen

1 Rada appt met haar klas. 

 Waarom doet ze dat?

a Ze wil weten wat het huiswerk is.

b Ze wil zeggen dat ze niet naar school komt.

  

2 Tuu zegt: Snap ik. 

 Wat snapt hij?

a Dat de moeder van Rada ziek is.

b Dat Rada mee moet naar het ziekenhuis.

3 Wie is mevrouw Marleen, denk je?

a De moeder van Rada

b Een docent van Rada

4 Welk huiswerk moet Rada doen?

a Ze moet iets lezen.

b Ze moet iets schrijven.

5 Rada vraagt een foto.

 Wat wil ze?

a Een foto van de klas

b Een foto van de woordspin

c Het maakt niet uit. Elke foto is goed.

In het kort

Wat is goed?

a Rada was niet op school.

 Ze krijgt misschien een operatie.

 Daarom kan ze geen huiswerk maken.

b Rada was niet op school.

 Ze was met haar moeder in het ziekenhuis.

 Ze wil weten wat het huiswerk is.
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7 Lees meer

A Lees.

Kijk op de klok en lees.

Hoe lang lees je?        

Lees nog vier keer.

Hoe lang lees je nu?   

later schrijven bedankt 

leven moesten misschien

vijftig iemand mevrouw

huiswerk allemaal gebruiken

morgen ziekenhuis operatie

daarom Nederlands fantasie

B Woordspin

Rada krijgt een foto van een woordspin.

Maak zelf een woordspin.

Aan welke woorden denk je?

school

ziekenhuis
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C Nu of gisteren?

Nu Gisteren

Ik moet naar het ziekenhuis.

Rada moet naar het ziekenhuis.

Wij moeten naar het ziekenhuis.

Ik moest naar het ziekenhuis.

Rada moest naar het ziekenhuis.

Wij moesten naar het ziekenhuis.

Nu Gisteren

Ik moet naar school.

Rada moet naar school.

Wij moesten naar school.

Ik moest naar school.

Rada moest naar school.

Wij moeten naar school.

Wat doe jij?

Gebruik jij een groepsapp?

Ja?  Met wie?

  Waar praten jullie over?

Nee?  Maak een groepsapp met je klas.

Doe een stukje van een gesprek in je map.

Maak er een foto van of schrijf het over.

Hoe was het?

Was de les leuk?  

Wat vond je leuk?

Heb je iets geleerd?  

Wat heb je geleerd?

Wat wil je nog eens oefenen?
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10 Leer de woorden

1 Welk woord ken je al?

2 Leer de woorden.

 Zoek of maak een foto.

 Of maak een zin.

 allemaal    

 het huiswerk   

 vandaag    

 het ziekenhuis   

 erg      

 misschien    

 de operatie    

 de mevrouw   

 dat snap ik

 (snappen)    

 schrijven    

 later     

 het leven    

 de fantasie    

 de woordspin   

 iemand     

 bedankt    
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