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Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 6 moeten kort zijn. U hebt 20 seconden spreek-

tijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. Voor het bekijken van deze extra 

informatie krijgt u steeds 5 seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met 

spreken. Als de spreektijd voorbij is, hoort u weer een pieptoon, en dan begint de volgende 

opdracht.

Dan beginnen nu de opdrachten..

 

Opdracht 1
Een vriendin van u klaagt dat ze wel wil sporten, maar geen tijd heeft. Geef uw 

vriendin een advies: hoe kan ze tijd maken om te sporten?

 

Vertel uw vriendin hoe ze tijd kan maken om te sporten.

Opdracht 2
U gaat samen met een vriend op de scooter naar de stad. 

Hij gaat bij u achterop zitten, maar zet zijn helm niet op.

Vertel uw vriend wat hij moet doen en waarom hij dat moet doen.

 

Hoofdstuk 6 - Extra spreekopdrachten 1 tot en met 6

5/20 sec.

5/20 sec.
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Opdracht 3
U rijdt in de auto met uw dochter. Er wordt aan de weg gewerkt. Uw dochter 

vraagt welke werkkleding de mannen dragen.

Bekijk het plaatje.

Vertel uw dochter wat de man draagt en vertel ook waarom hij dat draagt.

5/20 sec.



Vooruit! - © Uitgeverij Boom 2015  3

Opdracht 4 
Vorige week heeft u splinternieuwe sportschoenen gekocht.

Bekijk het plaatje.

U gaat terug naar de winkel.

Luister naar de winkelbediende en reageer.

- Wat kan ik voor u doen?

5/20 sec.
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Opdracht 5 
Er wordt in uw buurt regelmatig ingebroken. U krijgt een brief van de politie.

Bekijk de brief.

 

UITNODIGING

Buurthuis Het Trefpunt
Bijeenkomst met de wijkagent over de veiligheid in onze wijk

Aanvang: 20.00 uur, toegang vrij.
U komt toch ook?

U nodigt uw buurman uit om met u mee te gaan.

Wat zegt u tegen uw buurman?

Opdracht 6 
Uw vriend werkt op een kantoor en voelt zich de laatste tijd niet fit.

Kijk naar de plaatjes.

Luister naar uw vriend en geef hem advies.

- Ik zit de hele dag achter mijn bureau. Ik leef eigenlijk heel 
ongezond, maar ja, wat doe ik daaraan?

5/20 sec.

5/20 sec.
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Bij deze opdrachten moet u een langer antwoord geven. U hebt hier 30 seconden spreektijd.

Soms staan er plaatjes bij de opdrachten. U moet deze informatie gebruiken bij het geven van 

uw antwoord. Bij deze opdrachten krijgt u altijd 15 seconden om uw antwoord voor te bereiden. 

Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken. Als de spreektijd voorbij is, hoort u 

weer een pieptoon, en dan begint de volgende opdracht. 

Dan beginnen nu de opdrachten.

 

Opdracht 7
In Nederland hebben veel mensen een donorcodicil. Na hun dood stellen ze hun 

organen (bijvoorbeeld hun nieren of hun lever) beschikbaar voor anderen.

Bent u geregistreerd als orgaandonor? Zo ja, waarom? 

Zo nee, waarom niet?

U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Begin na de pieptoon met spreken.

Opdracht 8
U werkt in een vrachtwagenfabriek.

Uw werkgever vindt het belangrijk dat u veilig werkt.

Daarom ging u naar een cursus ‘veiligheid op de werkvloer.’

Kijk naar de plaatjes.

Uw collega vraagt wat u op de cursus heeft geleerd.

Geef aan welke vier veiligheidsmiddelen u moet gebruiken en geef ook aan waartegen die mid-

delen u beschermen.

Luister eerst naar uw collega en reageer.

- Zeg, wat heb je eigenlijk geleerd op die veiligheidscursus?

Hoofdstuk 6 - Extra spreekopdrachten 7 tot en met 12

15/30 sec.

15/30 sec.
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Opdracht 9
Voor uw huis spelen een paar kinderen. Dan gebeurt er iets vervelends. Kijk 

naar de plaatjes.

 

De vader van Jan vraagt aan u wat er gebeurd is. Luister eerst naar de vader. 

Geef antwoord na de pieptoon.

- Dus u heeft het ongelukje gezien. Kunt u vertellen wat er precies 
gebeurd is?

15/30 sec.
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Opdracht 10
U werkt op een station. In het station zijn kluisjes. In een kluisje kunnen 

mensen hun tassen of koffers bewaren. Een man vraagt aan u hoe de kluisjes 

werken. 

Leg uit hoe het kluisje werkt. 

Kijk naar de plaatjes.

Leg uit hoe het kluisje werkt. Gebruik de drie plaatjes. Let op de goede volgorde. U hoort eerst 

de man.

- Eh, kunt u mij misschien even helpen? Ik heb een tas in dit kluisje 
gedaan, maar nu weet ik niet wat ik verder moet doen.

15/30 sec.
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Opdracht 11 
U werkt als assistent in een fitnesscentrum. Een klant wil zijn buikspieren 

versterken. Kijk naar het plaatje.

Leg de klant uit welke oefening hij kan doen om zijn buikspieren te verstevigen.

Opdracht 12
U werkt in een apotheek.

Een klant komt zijn medicijnen halen.

U vertelt de klant hoe hij zijn medicijnen moet gebruiken.

U kunt hierbij denken aan:

• het tijdstip;

• de hoeveelheid medicijnen;

• de manier van innemen.

Kijk naar de plaatjes.

- Kunt u mij vertellen hoe ik dit medicijn moet gebruiken? 

15/30 sec.

15/30 sec.
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