Hoofdstuk 3 Sleutels
Oefening 5

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

Oefening 6

Luisteren: Wereldburgers
Opdracht 4
1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B, 8A, 9B, 10A, 11B, 12A, 13A

Oefening 8

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

Oefening 9

Luisteren: Iedereen is van de wereld
Bij Opdracht 6 – Tekst lied van Thé Lau en The Scene
‘Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen’
Dit is voor de misfits
Die je her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten
En drinken bij de volle maan
Dit is voor degenen
Die je overal herkent
En deze is voor jou en mij
Want dit is ons moment
En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Want jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Deze is voor iedereen die passie heeft
En die voor passie gaat
In het donker kan ik jou niet zien
Maar ik weet dat jij daar staat
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En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Want jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen

Oefening 13

Lezen: Krantenartikel
1B, 2A, 3A, 4C, 5A, 6C, 7A

Oefening 14

Sleutel extra oefeningen woordenschat
1 Jonge Somaliërs doen het goed en organiseren een feest.
2 De berichten over de Somalische gemeenschap in Nederland zijn somber.
3 ‘Soms is het moeilijk je goede humeur te bewaren,’ zegt de Somalische
Nederlander Mo Isse Farah (22).
4 Zo af en toe, vindt hij, moet er ook ruimte zijn voor iets leuks. Een feest
bijvoorbeeld.
5 De meeste jongeren op het feest passen niet in het negatieve beeld dat over
de Somalische gemeenschap bestaat.
6 Loela Elmi wil met een T-shirt waarop de vlag staat van Somalië en van
Somaliland. Hij wil eenheid uitstralen.
7 ‘Ik vind het zielig. Ze zijn niet in staat zich aan te passen aan het hier en nu.’
8 Hij is geen voorstander van standaard psychische hulp voor iedereen.
9 In Engeland kun je zonder al te veel problemen winkeltjes beginnen.
10 Zijn familie zal toch wel trots zijn op hem?

Oefening 15

Lezen: Eigen volk?
Opdracht 2
1C, 2B, 3C

Oefening 16

Migranten als percentage van de totale bevolking
Vrijwel alle westerse landen hebben in de afgelopen twintig jaar een stijging
gezien van het aantal migranten. In de meeste landen betekent dat grote
spanningen tussen oude en nieuwe bevolkingsgroepen, soms met grote
politieke gevolgen. In een aantal landen groeide de groep migranten razendsnel, vooral in Griekenland, Italië en Spanje. De percentages migranten in die
landen zijn relatief beperkt.
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Oefening 17

Lezen: Leesdossier
Opdracht 4
1A, 2A, 3B, 4A, 5C, 6B of C
Opdracht 6
1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6A

Oefening 18
Opdracht 1
Voorbeeldantwoorden
1 Sinds vorige week werk ik bij de HEMA.
2 Sinds ik van mijn fiets ben gevallen heb ik last van mijn enkel.
3 Sinds ik die nieuwe medicijnen inneem, voel ik me veel beter.
4 Sinds we dit cursusboek gebruiken, ga ik meer plezier naar de les.
5 Ik ga niet meer naar die disco sinds ik aan de deur ben geweigerd.
6 Ik ga met plezier naar mijn werk sinds ik een nieuwe chef heb.
7 Sinds 2001, wonen we in Dronten.
8 Sinds hij een bekeuring van € 300 kreeg, rijdt hij nooit meer te hard.
9 Sinds we slecht zijn behandeld door de medewerker, gaan we niet meer
naar die winkel.
Opdracht 2
Voorbeeldantwoorden
1 Toen hij bij dat bedrijf ging werken, is hij meer gaan verdienen.
2 Toen de tent was opgezet, begon het te regenen.
3 Toen hij met de studie begon, is hij gestopt met voetballen.
4 Toen het bedrijf failliet ging, zat iedereen zonder werk.
5 Toen de elektriciteit uitviel, zaten we in het donker.
6 Toen ik naar Nederland vertrok, moest ik alles achterlaten.
7 Toen we trouwden, hebben we een groot feest gegeven.
8 Toen ik ander werk kreeg, ben ik verhuisd naar Amsterdam.
9 Toen we de inbreker hoorden binnenkomen, hebben we direct 112 gebeld.
Opdracht 3
Voorbeeldantwoorden
1 We gaan naar buiten, zodra ik een andere baan heb.
2 Zodra ik mijn rijbewijs heb, koop ik een motor.
3 Ik bel u, zodra ik thuis ben.
4 Zodra een keer in de buurt ben, kom ik langs.
5 De nieuwe docent komt zodra de cursus begint.
6 Zodra ik tijd heb, zal ik kast opruimen.
7 Zodra de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, zal ik je bellen.
8 Zodra er voldoende ijs in de sloten ligt, gaan we schaatsen.
9 Zodra de les is afgelopen, ga ik naar huis.
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Opdracht 4
Voorbeeldantwoorden
1 Hij is al weken niet op de cursus geweest. Ik denk dat ____________________________
_________________________ .
2 Het is al over achten. Ik geloof niet dat _______________________________________________
______ .
3 Ik hoop dat _____________________________________________________ . Hij heeft er hard
genoeg voor geleerd.
4 Ik verwacht niet dat _____________________________________________________ . De vliegtickets zijn meer dan € 700 per persoon.
5 Alle gordijnen zitten dicht. Ik denk dat _______________________________________________
______ .
6 U bent nu voor de derde keer te laat. Ik accepteer niet dat _______________________
______________________________ .
7 Ik verwacht dat _____________________________________________________ . We kunnen dan
eindelijk vertrekken.
8 We hopen dat _____________________________________________________ . We hebben in
ieder geval de tent al ingepakt.
9 Ik wil dat _____________________________________________________ .

Oefening 19

Schrijven: Extra

Modelzinnen:
1 Toen hier nog geen verkeerslichten stonden, gebeurden hier veel ongelukken.
Gelukkig is de situatie nu veel veiliger.
2

Toen we een nieuwe winkel openden, heeft ons bedrijf een groot feest
georganiseerd.
Dit jaar willen we dat opnieuw doen en wel op zaterdag 20 april a.s.

3

Ik wil graag een cursus volgen om beter met de computer te kunnen werken.
Kunt u mij zeggen of mijn werkgever deze cursus vergoedt?

4

Vrijdagmorgen om 10.00 uur kunt u onze nieuwe bedrijfsfilm zien in de kantine. Zorg ervoor dat u op tijd bent.
Als u te laat bent, wordt u namelijk niet meer binnengelaten.

Zullen we vanavond gezellig naar de pizzeria gaan? Zodra ik tijd heb, zal ik
twee plaatsen reserveren.
6 De belangstelling voor de cursus ‘veiligheid op de werkvloer’ is enorm.
U moet zich snel aanmelden.
Anders is er geen plaats meer.
5

7

De nieuwe machines werken veel sneller.
Je moet heel goed opletten.
Doe je dat niet, dan krijg je een ongeluk.
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8 Cherry doet volgende week NT2 Staatsexamen I.

Ze hoopt dat ze slaagt.
Dan is ze klaar met haar inburgeringsprogramma.
9

Vanaf maandag ben jij de enige die een sleutel heeft van de hoofdingang.
Je moet ’s morgens vroeg komen.
Anders staan je collega’s buiten te wachten.

10

Vorige week hadden we twee bedrijfsongevallen in werkplaats B.
De werknemers moeten veiligheidsbrillen dragen.
Anders krijgen we last met de arbodienst.

11

Ik zou dit boek begin april al ontvangen hebben, maar ik heb het nog niet
gekregen.
Als u het boek niet snel stuurt, bestel ik het bij een andere boekhandel.

12

Ik heb een idee voor een leuk spel.
Ongeveer vijftien kinderen kunnen meespelen.
Ik heb een cd-speler met leuke muziek nodig en ik heb stoelen nodig. Eén
stoel minder dan het aantal kinderen.
De stoelen staan in een cirkel en de kinderen lopen rond.
Zodra de muziek stopt, gaan de kinderen zo snel mogelijk zitten. Eén kind
kan niet gaan zitten, omdat er te weinig stoelen zijn. Dat kind gaat uit de
kring.
Er gaat ook een stoel uit de kring. Dan gaat de muziek weer spelen.
Het kind dat als laatste over is, heeft het spel gewonnen.

13

Ik wil graag een internationale dag organiseren voor de kinderen van de
basisschool. Op die dag kunnen de kinderen iets leren over verschillende
culturen. Die dag organiseren we op vrijdagmiddag 20 maart aanstaande.
We kunnen met elkaar eten. Verder kunnen we die middag spelletjes
organiseren.

Oefening 20

Voorbeeldantwoorden
1 Malaria
Malaria is een gevaarlijke ziekte.
Je moet het advies van de arts opvolgen.
Anders kun je daar nog lang last van hebben.
2

Op vakantie
In de zomer gaan veel mensen op vakantie naar Portugal.
Je moet in februari tickets kopen.
Anders kun je geen ticket meer krijgen.
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3

Luisteren naar de radio
Overal op de wereld kun je naar de Nederlandse radioprogramma’s luisteren.
Zorg dat je goede laptop hebt.
Daar zul je nog veel plezier van hebben.

4

Omgaan met de hitte
In sommige delen van dat land is het bijzonder warm.
Zet ’s morgens ramen en deuren open.
Zo niet, dan wordt het veel te warm in huis.

5

Naar het concert
Ze staan uren in de rij voor een kaartje.
Zorg dat je vroeg in de rij staat.
Anders kom je er niet in.

6

Goed voorbereid op reis gaan
Bereid je reis goed voor.
Koop bijvoorbeeld een taalgids.
Dan kun je tenminste met de mensen op straat praten.

7

Met de auto op vakantie
In Groot-Brittannië rijdt iedereen links.
Kijk steeds goed uit wanneer je een kruispunt oversteekt.
Zo niet, dan heb je zo een ongeluk.
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