Hoofdstuk 2 Sleutels
Oefening 5

Luisteren: Radio Vooruit!
Opdracht 2
1C, 2C, 3C, 4B, 5C, 6A

Oefening 6

Luisteren: Les Engels
Opdracht 3
1C, 2B, 3A, 4C, 5B

Oefening 8

Luisteren: Het Klokhuis - Politieschool
Opdracht 4
1C, 2A, 3C, 4A, 5A, 6B

Oefening 9

Luisteren: Extra
Opdracht 3
1B, 2B, 3C, 4B, 5A
Opdracht 4
1C, 2B, 3B, 4A, 5C
Opdracht 9
1C, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, 7B, 8A, 9C

Oefening 10

Lezen: Bibliotheek
1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6C

Oefening 12

Lezen: Woordcombinaties
Het ontslag, sinds, vertrekken-vertrok-vertrokken, de tijd goed gebruiken, de
dagindeling, ik hield mij aan een strak schema, ik ging aan de slag, hij had
weinig omhanden, de kroeg, de roes uitslapen, slenteren, de toegang weigeren,
niet welkom zijn, hij hield mij van het studeren af, bezoeken- bezocht-bezocht,
voor de rest, twee categorieën, qua leeftijd, aantekeningen maken, al jaren, de
IJmuidense dichter, zich voorstellen, waar was hij mee bezig, fluisteren.
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Oefening 13

Lezen: Sport en bewegen
Opdracht 2
1B, 2A, 3A, 4A, 5C, 6B

Oefening 14

Lezen: Woordenschat

Opdracht 1
Vakwoorden sport en bewegen
- sport en bewegingsactiviteiten
- sportieve recreatie en toerisme
- BOS driehoek
- sportleider kinderspelen
- preventie agressie geweld (weerbaarheid)
- senioren
- buitenschoolse opvang
- het uitdagend vinden om met groepen
om te gaan
- fysiek in orde zijn in verband met eisen
die het beroep stelt

Oefening 16

Woorden van opleiding en beroep
- aan de slag gaan
- een opleiding op niveau 3
- afwisseling van theorie en praktijk
- de opleiding
- leerweg BOL
- cursusjaar 2017-2018
- het aanmeldingsformulier
- een algemeen en oriënterend gemeenschappelijk basisjaar
- een zo breed mogelijk vakkenpakket
- hoofdrichting en keuzevakken
- een proactieve houding
- zeer enthousiast en gemotiveerd zijn
- decaan

Lezen: Ontwikkeling van het basisschoolkind
Opdracht 2
1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 7A, 8C, 9A, 10B

Oefening 18

Lezen: Leesdossier
Opdracht 3
1B, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B
Opdracht 4
Mogelijke antwoorden:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

het cursistenpasje
de opleidingscoördinator
de cursusduur
de adreswijziging
rookvrij
het deelnemersrestaurant
de koffie-/theeautomaat
het taalgebruik
de studieresultaten
de fatsoensnormen
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Opdracht 5
Mogelijke combinaties:
U meldt zich af bij de administratie.
Zich afmelden bij
U moet een adreswijziging doorgeven aan de administratie.
Iets doorgeven aan
U maakt een afspraak met de docent.
Een afspraak maken met
U mag de computers gebruiken voor zaken die te maken hebben met uw cursus.
Iets gebruiken voor
Voorkom diefstal: laat geen waardevolle spullen achter in het lokaal.
Iets achterlaten in of bij (scheidbaar werkwoord)
Voor meer informatie kunt u terecht bij de conciërge.
Voor informatie terecht kunnen bij
U kunt gebruikmaken van de lockers.
Gebruikmaken van iets
U mag niet onder invloed zijn van alcohol of drugs.
Onder invloed zijn van iets
U laat zien dat u gemotiveerd bent voor de cursus.
Gemotiveerd zijn voor iets
U draagt verantwoordelijkheid voor de studieresultaten.
Verantwoordelijkheid dragen voor iets
U probeert zelf oplossingen te zoeken voor problemen bij uw studie.
Oplossingen zoeken voor iets
Opdracht 8
1A, 2A, 3A, B en C, 4A, 5C, 6B, 7B
Opdracht 13
1B, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B
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Oefening 21

Voorbeeldantwoorden. Uw antwoord kan anders zijn.
1 Hoewel hij hard studeerde voor zijn examen, haalde hij het niet.
2 Hoewel Latifa ver van school woont, komt ze elke dat op school.
3 Hij stopt met zijn opleiding hoewel hij goede punten haalt.
4 Juanita slaagde voor haar examen, hoewel zij weinig gestudeerd had.
5 Terwijl ik op straat loop, sms ik met een vriend.
6 Ahmad en Juan werken altijd goed samen terwijl Ahmed informatie zoekt op
het internet, schrijft Juan een samenvatting van de les.
7 In de pauze zet Alex thee, terwijl Natasha de koekjes haalt.
8 Terwijl ze naar buiten liep, zei ze de conciërge goedendag.
9 Ik dacht dat ikm de les begreep, Toch had ik de toets niet goed gemaakt.
10 Ze zijn echt altijd te laat. Toch mogen ze de klas nog in.
11 Christina studeerde hard voor haar examen. Toch haalde ze het niet.
12 Hij moet de cursus zelf betalen. Toch wil hij de cursus doen.

Oefening 22
1
2
3
4
5

Oefening 23

We gaan met de hele klas uit eten. Daarom kom ik vanavond net op je
feestje
Mijn taalmaatje heeft me geholpen met oefenen. Daardoor is het toch gelukt.
Ik heb een i-pad gekocht. Dus ga ik een andere cursus doen.
Ik moet werken tot 19.00 Daarom kom ik wat later.
De brug stond open. Daarom was ik veel te laat op school.

Schrijven: Extra

Modeluitwerking
Werkblad 1
1

Geen contact
Is het je ook opgevallen? Jan en Karel spreken elkaar bijna nooit, hoewel ze
collega’s zijn. Ik vraag me af wat er aan de hand is.

2

Op reis
Terwijl ik de visa ophaal bij de ambassade, moet jij de koffers pakken.
Anders kunnen we niet op tijd naar Schiphol.

3

Zieke collega’s
Ik weet dat je het druk hebt nu veel collega’s ziek zijn.
Toch moet je die bestellingen wegbrengen. Anders komen we echt niet klaar
met ons werk.
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Vakantieplannen
Onze reis naar Zuid-Amerika moeten we goed voorbereiden.
Eerst reserveren we tickets bij de KLM.
Daarna vragen we de visa aan
Ten slotte moeten we onze inenting halen

5

Boos
Ik had me u afgesproken dat u vandaag mijn keukenkraan zou komen
repareren.
Hoewel ik de hele dag thuis was, bent u niet langs geweest.
Kunt u zo snel mogelijk contact met mij opnemen. Ik ben hier zeer
ontevreden over.

6 Feest
Hoewel ik het niet had verwacht ben ik toch geslaagd voor mijn examen.
Kom je vanavond langs?
7

Een cursus volgen
Sinds 2010 werken we met het nieuwe computersysteem.
Ik vind het nog steeds moeilijk om met dit programma te werken.
Om die reden wil ik me aanmelden voor de cursus ‘computers voor
gevorderden’.

8 Studieboeken

Ik bestelde studieboeken bij boekwinkel Werkhoven.
Ik wacht al drie weken op de boeken.
Dus bestel ik ze bij een andere boekwinkel.
9

Overwerk
Er moeten zo snel mogelijk tien taarten worden gebakken.
Vanavond bakken we zeven taarten.
Dan bakken we morgenochtend de laatste drie.

10

Het uitzendbureau
Bij veel uitzendbureaus kun je niet zomaar binnenlopen om je in te laten
schrijven.
Je moet eerste een afspraak maken.
Pas daarna kun je op gesprek komen.

11

Teruggezonden papieren
Vorige week heb ik uw aanvraagformulier voor een reisverzekering
ontvangen.
U heeft de datum van vertrek en de datum van terugkeer niet ingevuld.
Bovendien hebt u het formulier niet ondertekend. Dit is noodzakelijk voor
het afsluiten van de verzekering.
Ik stuur u hierbij het formulier terug en verzoek u vriendelijk om het
formulier helemaal in te vullen.
Wilt u het vervolgens zo spoedig mogelijk terugsturen?
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Grote scholen
Kleine scholen bestaan bijna niet meer. Door het samengaan van veel kleine
scholen zijn grote scholen met duizenden cursisten heel gewoon geworden.
Het voordeel van een grote school is dat de cursisten uit veel verschillende
opleidingen kunnen kiezen.
Het nadeel is dat ze zich eenzaam voelen.

13

Sollicitatiebrief fotowinkel
Ik wil graag in uw winkel werken omdat ik ervaring heb in een fotowinkel.
Daarnaast heb ik een opleiding fotografie gevolgd.
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