Hoofdstuk 1 Sleutels
Oefening 4

Luistertekst: Radio Vooruit!
1A, 2C, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B, 8C, 9A

Oefening 9

Luistertekst: Reclame werkt
1B, 2B, 3A

Oefening 10

Leestekst: Marokkanen op het web
1B, 2C, 3B, 4B, 5B

Oefening 13

Leestekst: Wanneer zijn de schoolvakanties?
1C, 2A, 3A, 4B, 5B

Oefening 14

Woordenschat: Signaalwoorden
‘Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de
data van de schoolvakanties voor het basisonderwijs (bo) en het voortgezet
onderwijs (vo). Scholen zijn alleen verplicht zich te houden aan de data voor
de zomervakanties. Voor de overige vakanties geeft OCW adviesdata. Scholen zijn niet verplicht de adviesdata te volgen. Wilt u weten wanneer uw kind
vakantie heeft, dan kunt u dit dus het beste vragen aan de school zelf.’

Oefening 16

Leesdossier: Wat doen jongeren op internet?
1C, 2B, 3A, 4C

Oefening 17

Leesdossier: Wat doen jongeren op internet?

Voorbeeldantwoorden
1 Op deze grafiek kun je zien wat mensen op internet doen.
2 De meeste mensen gebruiken internet om e-mails te versturen.
3 81 procent van de mensen gebruikt internet om te bankieren.
4 In 2013 gebruiken meer mensen internet om online te winkelen dan om te
solliciteren of te zoeken naar een baan.
5 Het internet wordt het minst gebruikt om te solliciteren of te zoeken naar
een baan.
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Oefening 18

Schrijven: Zinnen bij een grafiek
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Oefening 19

E-mails versturen wordt meer gedaan dan telefoneren en videobellen.
Bankieren wordt minder gedaan dan online winkelen.

De meeste mensen gebruiken internet om informatie te zoeken met een
zoekmachine.
23 % van de mensen gebruikt in 2006 het internet voor het delen van muziek
en films.
Dat is in 2013 gestegen naar 33 %.
In 2006 gebruikte 20 % van de mensen internet om een webpagina te
ontwerpen.
Dat is in 2013 gedaald naar 18 %.
Hoe vaak een e-mail wordt verstuurd is in 2006 en in 2013 bijna gelijk
gebleven.
In 2013 gebruikte 49 % van de mensen internet om te telefoneren via
internet. Dat is dus een flinke stijging ten opzichte van 2006.
Het gebruik van de zoekmachine blijft in 2006 en 2013 gelijk.
Er is een grote stijging te zien van het telefoneren via internet in 2013.
Een webpagina ontwerpen werd in 2013 het minst gedaan.

Aanvulzinnen
Opdracht 1
1 De les van 15.00 gaat niet door, omdat Mevrouw Smits ziek is.
2 Omdat de heer Balou ziek is, gaat de les niet door.
3 Vanwege een staking van het openbaar vervoer, kunnen sommige cursisten
niet naar school komen.
4 De afspraak met de decaan kan helaas niet doorgaan omdat de decaan een
belangrijke vergadering heeft.
Opdracht 2
Voorbeelden van aanvulzinnen voor sms-berichten die ROC-studenten naar
hun docenten willen sturen:
1

2
3

4

Ik kan niet naar school komen want ik heb een afspraak op het consultatiebureau.
Ik kan morgen niet op school komen, omdat ik moet werken.
Omdat ik een afspraak met de tandarts heb, kom ik morgen niet naar de
Nederlandse les.
Ik heb me verslapen, dus kom ik na de pauze op school.
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