
TAAL WERKT BETER

WERKBLAD - HOOFDSTUK 11
VRAGEN STELLEN OP EEN BELEEFDE MANIER

- Werk samen met een andere cursist. Maak samen van de volgende zinnen beleefde vragen. Gebruik 

‘mag’ of ‘kan’: 

Werkblad - hoofdstuk 11 Vragen stellen op een beleefde manier

 Voorbeeld:

 - Ik wil iets vragen: Mag ik (soms) even iets vragen?

 - Ik wil er langs: Mag ik er even langs?

 - Ik wil lid worden van een sportclub: Kan ik lid worden van deze sportclub?

 1. Ik wil iets zeggen.

 2. Ik wil suiker lenen.

 3. Ik wil helpen.

 4. Ik wil lid worden van de vereniging.

 5. Ik wil iets vragen over de advertentie.

 6. Ik wil postzegels kopen.

- Werk samen met een andere cursist. Maak samen van de volgende zinnen beleefde vragen: 

 Voorbeeld: 

 - Ik wil dat je het raam dichtdoet: Wil je (misschien) het raam even dicht doen?

 - Ik vraag of je een potlood voor me hebt. Mag ik (misschien) je potlood even lenen?

 7. Ik wil dat je me helpt.

 8. Ik vraag of je een pen voor me hebt.

 9. Ik wil dat je samen met mij naar het wijkcentrum gaat.

 10. Ik vraag of je bij mij komt theedrinken.

 11. Ik vraag of je de radio zachter wilt zetten.

 12. Ik vraag of je koffie wilt.

- Maak nu van bovenstaande zinnen een formele vraag: gebruik u in plaats van je.

 Voorbeeld: 

 - Ik wil dat u het raam dichtdoet: Wilt u misschien het raam even dichtdoen? Zou u misschien 

het raam dicht willen doen?

- Het stellen van een vraag aan een onbekende heeft een inleiding nodig. Je zegt dan u en je begint 

met een groet van twee woorden : 
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 Voorbeeld: 

 Ik zoek de bushalte: 

 - Goedemiddag meneer/mevrouw. Kunt u me vertellen waar de bushalte is? 

 - Of: Goedemiddag mevrouw/meneer, weet u misschien waar de bushalte is?

 - Of: Goedemiddag mevrouw/meneer, mag ik u iets vragen? Weet u misschien waar de 

bushalte is?

- Maak in tweetallen van de volgende zinnen beleefde vragen: 

 13. Ik zoek een bakker.

 14. Ik vraag hoe laat het is.

 15. Ik vraag of de vergadering hier is.

 16. Ik wil naar het station.

 17. Ik wil informatie over de cursus.

 18. Ik wil informatie over een baan.
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