
TAAL WERKT BETER

TOETS
HOOFDSTUK 1 - 5

Aantal punten totaal: 37     Aantal punten behaald: 

1. Zoek bij elkaar: tegenstellingen

 

 1. oud     klein

 2. duur     licht

 3. minder     jong

 4. donker     meer

 5. groot     goedkoop

2. Zoek bij elkaar:

 

 1. mevrouw    dankuwel

 2. lezen     de buurman

 3. alstublieft    het adres

 4. de naam    meneer

 5. de buurvrouw   schrijven

3.  Vul het goede woord in. Kies uit:

 

 het eten - goedkoper - nummer - tot ziens - lekkerder - Mijn - tijd - verse - vanavond - kennismaken

 Dag, tot ziens, mevrouw de Bruin,

  Ja,  meneer Bakker.

 Ik zie u vanavond.

  Ja, tot  .

 Op welk nummer woont u?   

  Ik woon op  10.

 Wat is uw postcode?    

   postcode is 2410 AB. 

 Hallo, ik ben Pjotr, je nieuwe buurman. Ik wil graag even  .
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  O, dag Pjotr, ik heet An. Wil je even binnen komen?

 Nee, sorry, ik heb vandaag geen tijd. Maar een andere keer graag!

  Heb je vrijdag ? Dan ben ik jarig. 

 Vind je het eten hier lekker?

   Nee, in mijn land is het beter. Daar heeft  nog echt smaak.

 Wat is daar dan ?

  Nou, de groente , en het vlees. En de worst natuurlijk!

 Wat ga je koken vanavond?

  Tomatensoep van  tomaten. Ik ga naar de markt om tomaten te kopen.

 Waarom koop je op de markt?

  Daar zijn ze , 3 pond voor € 2,-.

4. Vul de rijtjes aan:

 april - geel - broer - gisteren - oktober - overmorgen - tante - blauw - eergisteren - oranje - zus 

 augustus  

 1. rood    2. vader    3. juni     4. vandaag

  groen     oma     maart     morgen

        

        

        

5.  Zoek bij elkaar, vragen en antwoorden:

 

 1.  Hoe laat is het?     Nee, dank u.

 2.  Waar kom je vandaan?    Deze is  59 euro.

 3. Anders nog iets?     Uit Spanje.

 4.  Wat neem jij?      Vijf voor twaalf.

 5.  Wat kost die trui?     Een biertje.
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TOETS
HOOFDSTUK 6 - 10

Aantal punten totaal: 37     Aantal punten behaald: 

1. Zoek bij elkaar: 

 

 1.  Vertraging hebben     Weggaan 

 2.  Meenemen       Tijd kosten 

 3.  Vertrekken       Geld geven

 4.  Betalen        Te laat komen

 5.  Duren        Iets meebrengen of weghalen

2. Zoek bij elkaar:

 

 1.  Gaat het goed met je?    O sorry, dat wist ik niet.

 2.  Je mag hier niet roken.    Zet je veiligheidsbril op.

 3.  Gaan we hier naar links?   Nee, ik voel me niet lekker.

 4.  Het is gevaarlijk hier.    Nee, je moet rechtdoor.

3. Vul het goede woord in. Kies uit:

 belt - voorzichtig - voel - wachtlijst - vandaag - telefoonnummer - prettige - werken - brand

 ernstig - woning - pinpas - mooi - gewond - politiebureau - bus - mag - weet - buiten

 Sorry meneer,  ik u iets vragen? Kunt u me zeggen welke  naar het 

 station gaat?

  Nee, dat  ik niet, maar daar is een bordje.

 Dank u, en nog een  dag.

 Als het alarm af gaat, moet ik met alle collega’s naar  gaan.

  Als ik iemand wil waarschuwen zeg ik: “Pas op, !” 

 Als er  is, gebruik ik een brandblusser.

 Als iemand  is, bel ik de EHBO of 112.
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 Ik kan niet komen  want ik ben ziek.

  Wat vervelend. Is het ?

 Ik weet het niet, ik  me helemaal niet lekker en ik heb erge hoofdpijn.

  

 En wat moet ik doen als ik een  huis zie?

  Dan  u op, maar het kan ook via onze website.

   Dan komt u op een  voor de woning. 

  Het kan wel even duren voordat u een  vindt.

 

 Je moet de bank bellen om je  te blokkeren. Heb je je telefoon nog?

  Ja, ik bel jou toch? Maar ik heb geen  van de bank. Ik ga er wel even heen.

 Ja. En dan naar het  om aangifte te doen.

4. Zoek de vragen die bij de situaties horen en zet het goede nummer ervoor:

 

 1.  Je belt de politie, omdat er ingebroken is.    Mevrouw mag ik u iets vragen?

 2.  Iemand praat snel, je verstaat het niet.    Kun je me even helpen?

 3.  Je vraagt aan je baas op de bouwplaats.    Kunt u snel langskomen?

 4.  Je loopt op straat en zoekt een bushalte.    Moet ik niet een helm op?

 5. Op je werk begrijp je een opdracht niet.    Kunt u wat langzamer praten?

5. Vul de zinnen aan:

 

 1. Het is verboden  .

 2. Het is verplicht  . 

 3. Bij een storing moet je  . 

 4. Weet je waar de  ?

 5. Ik ben gisteren  . 
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TOETS
HOOFDSTUK 11 - 16

Aantal punten totaal: 41     Aantal punten behaald: 

1.  Zoek bij elkaar:

 

 1. De instructie     op een bepaalde plaats zijn

 2. De aanwezigheid    zonder hulp iets doen 

 3. Inschakelen     zeggen wat iemand moet doen

 4. Rapporteren     aanzetten van een machine

 5. Zelfstandig      opschrijven of vertellen wat er gebeurd is

2.  Zoek bij elkaar:

 

 1. De reiskosten     het compliment

 2. De handtekening    de rechten

 3. De plichten      zetten

 4. Het apparaat     de vergoeding

 5. De kritiek      het gereedschap

3.  Vul het goede woord in. Kies uit:

 vandaag - dienst - lid - paar - probleem - naam - zitten - wil - vrouw - uitzendbureau - ontslagen -

 rooster - week - pijn - les - lang - jij - dokter - nooit - logeren - begrijpt

 Hoe gaat het eigenlijk met de  in je rug?

  Daar heb ik niet veel last meer van, ik ga twee keer per  naar de sportschool.

 Wat goed, dat je dat doet, ik  het wel, maar doe het niet.

  Ja maar  hebt niet zo’n pijn in je rug. 

 Goedemorgen mevrouw Verbiest, gaat u  , wat is er aan de hand?

  Dag  Ja, ik  heb zo’n last van mijn rug.

  Ik zie het, u beweegt moeilijk. Hoe  heeft u dat al?

  Sinds een  dagen. Eergisteren is het begonnen.
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 Ik moet volgende week maandag naar Schiphol, want mijn moeder komt  .

  Kan je  dat niet doen dan?

 Nee, want die werkt op maandag, ze geeft  de basisschool, ze kan niet zomaar 

 weg.

  Nou, dan moet je maar iemand zoeken die een  met je wil ruilen.

 Kijk, daar staat mijn  , zie je wel?

  Ik zie mijn naam niet.

 Nee, dat klopt,  loop je met mij mee. 

  Maar morgen sta je wél op het  , denk ik. Ik zal je vertellen hoe we hier werken. 

 Op je werk vraag je vaak om hulp:  als je iets zoekt, als je niet weet hoe je iets moet doen, als je een  

  hebt, als je niet weet hoe iets heet.

 Als je iemand niet verstaat of niet  , kun je vragen of ze het nog eens willen zeggen. 

 En hoe vind ik ander werk?

 Ook bij het UWV of naar het  . Of zoeken op internet. En dan solliciteren.

  Dat heb ik nog  gedaan in Nederland. Hoe moet dat?

 Ach man, misschien valt het mee, we weten nog niet wie  wordt. Werk je hier al lang? 

 Ben je ook  van een vakbond?

4. Zoek de vragen die bij de situaties horen en zet het goede nummer ervoor:

 Er is meer dan één mogelijkheid.

1. Je praat met een collega in de pauze.    Kun je het nog een keer uitleggen?

2. Je solliciteert op een nieuwe baan .    Heb jij nog vakantieplannen?

3. Je wilt morgen naar de school van je kind .  Mag ik morgen een uurtje eerder naar huis?

4. Je chef legt uit wat je moet doen.     Hoelang heeft u dat al?

5. Je bent bij de dokter.        Krijg ik ook een reiskostenvergoeding?
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5.  Vul de zinnen aan:

1. Ik heb last van  . 

2. Sorry, maar ik heb geen  . 

3. Hoe moet je  . 

4. Ik moet vrijdag naar   . 

5. Wat vervelend dat je  . 
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