Hoofdstuk 6 Sleutels
Oefening 3

Luisteren: Radio Vooruit!
Opdracht 2
1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8A, 9C, 10B
Opdracht 3
1B, 2A, 3B, 4C, 5B
Opdracht 4
1C, 2B, 3C, 4A, 5B

Oefening 5

Luisteren: Extra oefeningen
Opdracht 4
1C, 2C, 3B, 4B, 5C, 6B, 7B, 8A
Opdracht 7
1B, 2A, 3B, 4C, 5B
Opdracht 10
1B, 2A, 3C, 4C, 5B

Oefening 7

Lezen: Verslaafd aan de roes
1C, 2B, 3A, 4A, 5C, 6B, 7C

Oefening 8

Lezen: Wat is voedselvergiftiging?
1C, 2A, 3A, 4A, 5B, 6B, 7C

Oefening 9

Lezen: Wij zoeken beveiligers
1A, 2C, 3B, 4B, 5C, 6A

Vooruit! - © Boom uitgevers Amsterdam 2017

1

Oefening 10

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

Oefening 12

Lezen: Woordenschat
Opdracht 2
Samengestelde woorden uit de tekst over voedselvergiftiging.
Bekijk het laatste woord – is de betekenis nu duidelijker?
Voedsel - vergiftiging
Kelder - kast
Brood - maaltijd
Vochtigheids - graad
Bacterie - vermeerdering
Bewaar - temperatuur
Levensmiddelen - industrie
Levensmiddelen - bedrijven
Verzorgings - instellingen
Kruis - besmetting
Opdracht 3
Rambo’s Beveiligers Guard Academy
De beveiligingsbranche
Beveiligingsbedrijven
Veiligheidseisen bij luchthavens, scholen, ziekenhuizen etc.
Criminaliteit neemt in omvang toe
Honderden beveiligers
Werk vinden in de beveiliging
Zelfverdediging
BHV (= Bedrijfs Hulp Verlening)
Geen strafblad hebben
Een soort Rambofiguren
De beheersing
Mensen van boven de 40
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Deelname aan een advies-en selectiedag is verplicht.
Inschrijving bij www.guardgroup.nl

Oefening 14

Schrijven
Opdracht 1
Beschrijving van de gevaarlijke situatie:
Op de vloer liggen snoeren en gereedschap.
Beschrijf de gebeurtenis:		
Ik liep van de trap af en ik ben over de snoeren gestruikeld en gevallen.
Beschrijf de gevolgen van het ongeval:
Ik heb een gat in mijn hoofd en kan tien dagen niet werken.
Hoe kunt u dit soort ongevallen in de toekomst voorkomen?
We moeten de snoeren en het gereedschap goed opruimen en niet op de grond
laten liggen.
Opdracht 2
In de eerste plaats dragen we een muts en bedekken zo onze haren.
En we dragen plastic handschoenen.
Daarnaast maken we de apparaten goed schoon.
Ook zorgen we dat we onze handen goed wassen.
Opdracht 4
Ik heb een speelgoedbeest bij u gekocht, maar het oog van de knuffel is eruit
gevallen.
Ik vind dat heel gevaarlijk. Ik wil de knuffel graag ruilen.

Oefening 15

Schrijven: Dat
1

Wanneer gereedschap op de vloer ligt, kunnen collega’s struikelen. Ik wil
dat de werknemers het gereedschap opruimen.

2

De boekhouder is al vijf maanden ziek. Ik hoop dat hij snel weer kan werken.
We kunnen hem eigenlijk niet missen op de zaak.

3

Het wordt steeds drukker bij de basisschool van mijn kinderen. Steeds meer
ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Ik vind dat vaders en
moeders de kinderen op de fiets moeten brengen.

4

Morgen komt de arbeidsinspectie de machines controleren op veiligheid. We
verwachten niet dat ze veel kritiek hebben.

5

Wim heeft afscheid genomen, omdat hij een andere baan heeft aangenomen. Hij vond het heel leuk dat we hem een mooi cadeau gaven. Dat had hij
niet verwacht.
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6

De directeur is nu al een paar maanden ziek thuis. Het personeel denkt dat
hij te hard heeft gewerkt.

7

De vuilnisbakken op het terrein zijn helemaal vol. Ik wil dat je extra bakken
neerzet en het plein aanveegt. Anders wordt het overal een troep.

8 De nooddeuren zijn op slot. Ik vind het belangrijk dat ze open kunnen. Dan

kan iedereen naar buiten als er wat gebeurt.

Oefening 16

Schrijven: Om... te...
1

Doordat er jassen over de brandblusapparaten hangen, zijn ze onzichtbaar
voor het personeel. Ik verzoek u vriendelijk om uw jassen op de kapstok te
hangen.

2

We vinden het leuk om naar de computercursus te gaan. Daardoor kunnen
we nu veel beter met de computer omgaan.

3

Ik vind het vervelend om het nog een keer te zeggen, maar vanmorgen lag
de vloer weer vol met lege koffiebekertjes.

4

Het is vandaag heel druk in de winkel, maar mijn collega heeft geen zin om
extra hard te werken.

5

Het is belangrijk om je BHV-diploma te halen. Daardoor weet je wat je moet
doen wanneer er een ernstig ongeluk gebeurt in de fabriek.

6

Het is niet veilig genoeg om met de fiets naar je werk te gaan. De weg is
glad door de sneeuw.

7

Om de kluis te openen, moet je de goede code intoetsen.

8 Het ziekteverzuim is de laatste twee maanden enorm toegenomen. De direc-

tie stelt voor om dit met elkaar te bespreken.
9

10

Mijn ouders komen morgen terug van vakantie. Ik wil graag een vrije dag om
ze van Schiphol te halen.
Er ligt een pakje voor ons op het postkantoor, maar ik heb geen tijd om het
te halen. Kun jij dat even doen?
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Oefening 17

Schrijven: Extra schrijfoefeningen
Modellen:

1 Veiligheid op school

Basisschool de Regenboog
Hamstraat 20
6041 HB Roermond
Geachte directie,
Ik heb van mijn kinderen gehoord dat ze na de pauze op straat lopen, omdat niemand op
hen let.
Ik vind dat gevaarlijk. De auto’s rijden heel hard door de straat.
Het personeel moet beter op de kinderen letten en het hek van het schoolplein moet op
slot.
Met vriendelijke groet,
M.P. Broeren

2 Veilig en gezond werken

Aan de directie
U hebt gevraagd of ik een onderzoek wilde doen naar de werkomstandigheden. Dat heb
ik gedaan. Ik heb vragen gesteld aan het personeel. Dit is de uitslag. Een paar zaken
gaan goed.
Bijna iedereen op het werk kent de vluchtroutes. Wat ook goed is: iedereen heeft goede
veiligheidsschoenen.
Maar er gaan ook een paar dingen niet zo goed. Bijna niemand heeft genoeg tijd om
pauze te houden. Ook moet de helft van de mensen vaak te zwaar tillen op het werk.
Het is belangrijk om de dingen die niet goed gaan te veranderen. Dit is mijn advies.
De directie moet de koffiepauze langer maken. Dan kunnen de werkernemers uitrusten
en gebeuren er minder ongelukken.
U kunt ook extra heftrucks kopen. Die heftrucks kunnen het zware werk doen. Dan hoeven de mensen niet zo veel te tillen en worden ze niet snel ziek. Ze krijgen ook geen last
van hun rug.
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3 Verkeersveiligheid

In de grafiek kun je zien dat het aantal verkeersdoden in Nederland afneemt. Dat komt
onder andere doordat auto’s in woonwijken maar 30 km/u mogen rijden en doordat je
een rijbewijs moet hebben voor een brommer.
Je kunt zelf ook veel doen. Als je brommer rijdt, moet je de helm goed vastmaken. Verder
moet je geen alcohol drinken in het verkeer.
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