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Welkom 2 
50 luisteropdrachten voor wie Nederlands leert 

 
NIVEAU A2/B1 

 
 
Er is een behoefte aan extra opdrachten om luistervaardigheid te trainen bij anderstaligen 
die Nederlands leren. Daarom nam de Taalunie het initiatief om deze tweede bundel met 
luisteropdrachten samen te stellen.  
 
De geluidsbestanden die hierbij horen, komen uit de Duitse lesmethode ‘Welkom in de klas! 
2’ (Klett, 2019) die gedeeltelijk met ondersteuning van de Taalunie tot stand kwam.  
 
De opdrachten en geluidsbestanden zijn gratis te gebruiken door iedereen die Nederlands 
als tweede of als vreemde taal doceert. De bestanden mogen niet verder verspreid worden 
(door ze bijvoorbeeld op een website te plaatsen) en zijn enkel bedoeld voor educatief 
gebruik in een klassituatie.  
 
Het materiaal is over het algemeen bruikbaar bij kinderen, tieners en volwassenen op niveau 
A2 en B1 van het Europees referentiekader voor vreemde talen. U dient zelf een selectie te 
maken van welke opdrachten voor uw eigen klasgroep geschikt zijn. De oplossingen vindt u 
achterin. 
 
Deze bundel is in december 2019 samengesteld door Peter Schoenaerts, in opdracht van 
Hellmuth Van Berlo, senior beleidsadviseur bij de Taalunie. De illustraties en foto’s komen 
van www.pixabay.com. 
 
Vragen, opmerkingen en feedback zijn welkom op nvt@taalunie.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en 
Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. 
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opdracht 1 – track 1 
 
 

Conversatie 
 
A. Vul in de dialogen één van deze zinnen in: 
 

• Ik ben verdwaald.  
• Met mij gaat het uitstekend.  
• Wat prachtig! 
• Met Elin Griffioen. 

 
  

- Hoi Frank.   

- Hallo Jelle. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je?  

- ……………………………………………………………………… . En met jou?  

 

- Hallo. ……………………………………………………………………… . 

- Hoi zusje. Hoe is het met je?   

 

- Dit is mijn nieuwe kamer. Leuk, toch?   

- ……………………………………………………………………… ! Allemaal nieuwe meubels heb je.  

Erg mooi!  

 

- Goedemiddag, meneer. Kunt u me misschien helpen?  

- Natuurlijk.   

- ……………………………………………………………………… . Kunt u me misschien zeggen hoe ik 

naar de Hoofdstraat kom?   

 
B. Luister nu en corrigeer. 
 
C. Werk per twee. Luister nog een keer naar de audio. Speel daarna de dialoogjes met 
elkaar. 
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opdracht 2 – track 2 
 
 
Korte en lange vocalen (1) 
 
A. Luister naar de woorden. Welk woord hoor je? 
 

c spellen 
c spelen 

 
c maand 
c mand 

 
c wielen 
c willen 

 
c worden 
c woorden 

 
B. Lees nu zelf alle woorden hardop voor. 
 
C. Werk per twee. Zoek 5 woordenparen die in de uitspraak verschillen door een korte en 
een lange vocaal.  
 
 
1. …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
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opdracht 3 – track 3 
 
 
Korte en lange vocalen (2) 
 
 
A. Luister en zeg na. 
 

de weg – de wegen  

het blad – de bladen  

het schip – de schepen  

de dag – de dagen 

de stad – de steden 

het spel – de spelen  

 
B. Welke vocalen vind jij moeilijk in het Nederlands? Zoek vijf woorden met die klank. 
 
 
1. …………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………….. 

 

C. Lees deze vijf woorden hardop voor. 
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opdracht 4 – track 4 
 
 
Terug naar school 
 
 
Waar waren Jaron, Lars en Makana op vakantie? Luister en vul de tabel aan.  
 
 

 Lars  
 

Jaron  
 

Makana  
 

het land  
 
 
 
 
 
 

  

de plaats  
 

Egmond aan Zee 
 
 
 
 
 
 

  

wanneer? 
hoelang? 

 
 
 
 
 
 
 

begin van de vakantie, 
een paar dagen 

 

de activiteiten  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rondreizen met een 
camper 
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opdracht 5 – track 5 
 
 
Job en Joop 
 
A. Lees hardop. Omcirkel alle korte vocalen en onderstreep alle lange vocalen. 
 
 

Job en Joop 

op vakantie in Denemarken 

lekker zeven dagen weg 

op de eerste dag met het schip aankomen  

in de haven veel schepen  

een aantal kleine en grote steden bekijken  

Kopenhagen, een mooie stad 

door Denemarken met de bus 

lange en lege wegen  

een leuke vakantie hebben  

 
B. Luister naar de audio en let op de korte en lange klinkers. Corrigeer. 
 
C. Lees nu nog een keer hardop. 
 
D. Schrijf met deze informatie een korte tekst over de vakantie van Job en Joop. Lees die 
voor. 
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opdracht 6 – track 6 
  
 
Tongbreker 

 
A. Luister en zeg na. Probeer dit vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

Lekkerkerker kerkerker. 

 

B. Ken je tongbrekers in je eigen taal? Schrijf er twee op! 

 

1. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

2.  

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
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 opdracht 7 – track 7 
 
 
Op de markt (1) 
 
Luister naar de dialogen. Bij welke kramen gaan Pelle en zijn moeder langs? Wat kopen ze? 
Vul in. 
 
 

 
Welk kraam? 

 
Wat kopen ze? Hoeveel kost het? 
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opdracht 8 – track 7 
 
 
Op de markt (2) 
 
A. Lees de dialogen. Probeer de ontbrekende woorden in te vullen. 
 

Pelle Mam, wat eten we vandaag? Ik heb echt zin in iets lekkers. 

Moeder Ik ………………………… het nog niet. Heb jij een idee? 

Pelle Ik lust wel pasta met spinazie en zalm. 

Moeder Prima. Maar dan moeten we langs de markt om boodschappen te 

………………………… . 

Pelle Echt? Daar heb ik niet zo veel zin in. Kun je niet ………………………… gaan? 

Moeder Kom op. Wees blij dat we een keertje iets met z’n tweetjes kunnen doen. 

We kunnen ook nog samen ergens iets lekkers gaan drinken. 

Pelle Nou, oké. Vooruit dan ………………………… . 

Moeder Gezellig. Het duurt ook niet lang. We moeten alleen naar de groenteboer 

en de visboer. 

(…)  

Verkoper Goedemiddag mevrouw, zegt u het maar. 

Moeder Ik wil graag twee ………………………… verse spinazie, een pond tomaten en 

vier uien. 

Verkoper Anders nog ………………………… , mevrouw?  

Moeder Zijn de aardappels in de aanbieding? 

Verkoper De kruimige aardappels zijn in de aanbieding. 

Moeder Wat kosten die? 

Verkoper Een kilo voor € 1. 

Moeder Doet u ………………………… twee kilo. 

Verkoper Natuurlijk, anders nog iets? We hebben ook heerlijk fruit. 

Moeder Wil je misschien aardbeien, Pelle? Die zien er lekker uit, toch?  

Hoe ………………………… is een doos aardbeien, meneer? 

Verkoper Een doos is € 2, maar twee doosjes zijn slechts € 3,50. 

Moeder Pakt u dan maar twee doosjes in voor ons. 
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Verkoper Bedankt, anders nog iets? 

Moeder Dat was het. 

Verkoper Dat is dan € 11,40 bij ………………………… . 

Moeder ………………………… , € 15. 

Verkoper Met 60 cent is 12 en 3 is 15. Bedankt mevrouw, en een fijne dag verder. 

(…)  

Moeder Hallo! We hebben zalm nodig. 

Verkoopster Dat komt goed uit. De zalm is vandaag voor € 11,50 per pond in de 

aanbieding. 

Moeder Heb je alleen maar hele zalm? We wilden eigenlijk zalmfilet. 

Verkoopster Zalmfilet heb ik ook, die ………………………… hier. 

Moeder Geef maar vier stuks. We eten vanavond pasta met zalmfilet en lekker 

verse spinazie. 

Verkoopster Heerlijk, hoor. ………………………… nog iets? 

Moeder Doe nog maar drie ons krabsalade. Dat is lekker bij de lunch. 

Verkoopster Vergeet dan niet hiernaast bij de bakkerskraam verse ………………………… te 

halen. 

Moeder Wat een goed idee. Wat krijg je van me? 

Kat Miauw. Miauw. 

Verkoopster Wegwezen! Hier krijgen jullie ………………………… ! 

Moeder Heb je nog steeds zo’n last van die zwerfkatten? 

Verkoopster Ja, ze zijn zo brutaal. Nou, de vis is € 22,50 in totaal. 

Moeder Prima. Ik heb het ook nog gepast. 

Verkoopster Fantastisch, bedankt! En eet ………………………… . 

(…)  

Pelle Mam, ………………………… duurt het nog? We wilden snel naar de markt en 

dan nog lekker wat drinken. 

Moeder Alleen nog naar de melkboer en langs de slager. 

Pelle De volgende keer ga ik niet mee.  

Verkoopster Wie is er aan de beurt? Wat mag het zijn, mevrouw? 

Moeder Graag twee ons Parmezaanse kaas en tien eieren. 
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Verkoopster Natuurlijk. Mag het een beetje ………………………… zijn? Zo’n 220 gram? 

Moeder Ja, hoor, geen ………………………… . 

Verkoopster Anders nog iets? 

Moeder Nee, bedankt. Dat was het. 

Verkoopster Even kijken, dat is dan € 5,20 bij elkaar.  

Moeder Alstublieft. 

Verkoopster Met € 4,80 is 10. Bedankt. 

Moeder Tot ………………………… .  

Ga maar op dat terrasje daar zitten en bestel alvast twee ijsthee voor ons. 

Ik loop nog snel langs de ………………………… . 

Pelle Doe ik. Tot zo! 

 
 
B. Luister naar de audio en corrigeer. 
 
C. Werk in groepjes. Speel nu samen de dialogen. Gebruik emoties.  
 
TIP: 
De moeder is enthousiast 
Pelle heeft weinig energie 
De verkopers zijn supervriendelijk 
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opdracht 9 – track 8 
 
 
Wat heb je gegeten? (1) 
 
A. Ken je de onderstaande woorden of kun je hun betekenis raden? Bestaat er een vertaling 
voor in je moedertaal? Gebruik eventueel een woordenboek.  
 
boterham  ………………………………………………………………………………………………… 

leverworst  ………………………………………………………………………………………………… 

karnemelk  ………………………………………………………………………………………………… 

lekkerbek  ………………………………………………………………………………………………… 

vanillevla  ………………………………………………………………………………………………… 

stamppot  ………………………………………………………………………………………………… 

hutspot  ………………………………………………………………………………………………… 

jus   ………………………………………………………………………………………………… 

rookworst  ………………………………………………………………………………………………… 

vruchtenhagel  ………………………………………………………………………………………………… 

smeerkaas  ………………………………………………………………………………………………… 

snert   ………………………………………………………………………………………………… 

erwtensoep   ………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Wat hebben Jeppe, Clara en hun docente gisteren gegeten en gedronken? Luister en vul 
de tabel aan. 
 

 Jeppe  
 

Clara  
 

docente  
 

ontbijt 
 
 

een banaan en een 
glas water 

  

lunch 
 
 

 een broodje gezond, 
water 

 

tussendoortje  
 
 

  fruit en een paar 
crackers met kaas  
 

avondeten  
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opdracht 10 – track 8 
 
 

Wat heb je gegeten? (2) 
 
A. Lees de dialogen. Probeer de ontbrekende woorden in te vullen. 
 
Docente Goedemorgen allemaal! We beginnen vandaag met ons nieuwe onderwerp: 

voeding. Jullie hadden een huiswerkopdracht. Rens, kun je even 

………………………… wat de opdracht was?  

Rens  We moesten een dag lang alles opschrijven wat we hebben gegeten. Hier in de 

les moeten we dat kort presenteren.  

Docente  Juist. Wie wil er ………………………… ? Jeppe?  

Jeppe Oké. Even kijken. Ik ben ’s ochtends eigenlijk altijd te laat. Daarom heb ik niet 

veel ………………………… om te ontbijten. Gisteren heb ik, zoals meestal eigenlijk, 

een banaan gegeten en een glas water ………………………… . Mijn moeder vindt 

dat niet goed, maar ik heb geen zin om nog eerder op te staan. Voor de lunch 

had ik gisteren drie boterhammen: één met leverworst, één met kaas en één 

met pindakaas. Meestal heb ik ook nog komkommer of paprika in mijn 

broodtrommel, maar gisteren niet. In de kantine heb ik een pak karnemelk 

gekocht. Dat vind ik erg lekker. Toen ik uit school kwam, heeft mijn moeder 

thee gezet voor ons. Dat doet ze elke middag. We nemen dan altijd samen de 

dag door en eten er een koekje bij en wat fruit. ’s Avonds heeft mijn vader het 

eten klaargemaakt. We aten lekkerbek met friet en sla. En als ………………………… 

hadden we vanillevla.  

Docente  Interessant, Jeppe. Soraya, je hebt een vraag?  

Soraya  Ja, ik weet niet wat lekkerbek is. Kan je dat ………………………… , Jeppe?  

Jeppe Natuurlijk, hoor. Lekkerbek is vis. Volgens mij moet je eerst een beslag maken 

van water, meel en zout. Dan haal je de vis door het beslag en frituur je hem.  

Docente  Klopt. Dank je wel, Jeppe! Wie wil nu vertellen? Ja, Clara. Begin maar!  

Clara Ik kan niet zonder eten het huis uit. Als …………………………  eet ik altijd muesli 

met yoghurt en drink ik een ………………………… thee, ook gisteren dus. In de 
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eerste pauze op school heb ik een appel gegeten. We hadden geen brood meer 

in huis, daarom heeft mijn vader me geld meegegeven voor de 

………………………… . Ik ben na aardrijkskunde samen met Lisa en Jeroen naar de 

kantine gegaan en heb daar een broodje gezond gekocht. Dat is een broodje 

dat met ham en kaas is belegd. Ik drink op school alleen water. Gisteren heb ik 

mijn fles twee keer bijgevuld met kraanwater. Na school was ik alleen thuis. 

Dus heb ik – heel fout natuurlijk – chocola gegeten en een glas cola gedronken. 

‘s Avonds heeft mijn moeder stamppot gemaakt. Een toetje hebben we door 

de ………………………… eigenlijk nooit. Voor het slapengaan heb ik nog een beker 

warme melk gedronken.  

Docente  Ik begrijp heel goed dat je na school zin in snoep hebt. We gaan het er in de 

volgende les wel over hebben wat je kunt doen om niet te veel 

………………………… binnen te krijgen. Zeg, Clara, stamppot is een gerecht dat heel 

verschillend kan zijn. Hoe kan je aan iemand die het niet kent, uitleggen wat 

het is?  

Clara  Stamppot ………………………… uit aardappels, groenten en andere dingen die je 

samen in een grote pan moet stampen.  

Docente Wat voor stamppot heeft je moeder gemaakt?  

Clara  We hadden hutspot. Dat is stamppot die je maakt van aardappels, uien en 

………………………… . Daar hebben we jus en een rookworst van de Hema bij 

gegeten.  

Docente Lekker. Nu zal ik vertellen wat ik ………………………… heb gegeten. ’s Ochtends 

heb ik met mijn gezin ontbeten. Ik heb twee boterhammen gegeten: één met 

kaas en één met hagelslag.  

Rens  Mevrouw, wat is uw lievelingshagelslag?  

Docente  De hagelslag die geel, roze en oranje gekleurd is. Hoe ………………………… die ook 

alweer?  

Rens  Bedoelt u vruchtenhagel?  

Docente  Ja, precies, vruchtenhagel. Ik heb twee kopjes koffie gedronken. Op school had 

ik maar weinig tijd om te eten. Ik vlieg altijd van les naar les en tussendoor 

overleg ik met de ………………………… docenten. Daarom heb ik als lunch alleen 
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een appel en een boterham met smeerkaas gegeten en drie kopjes koffie 

gedronken. Dat is natuurlijk niet erg ………………………… , dat weet ik wel. Toen ik 

uit school kwam, had ik wel erg trek. Ik heb fruit gegeten en een paar crackers 

met kaas. ’s Avonds was mijn man aan de ………………………… om te koken. Hij 

heeft snert gemaakt. Dat vind ik heerlijk! 

Clara  Snert? Wat is dat, mevrouw?  

Jeppe  Snert is ………………………… . Ken je dat niet?  

Clara  Jawel, hoor.  

Docente  Een toetje hadden we niet. Maar toen de kinderen naar bed waren en ik al het 

nakijkwerk af had, heb ik nog een kopje thee gedronken en een 

………………………… gesnoept.  

Leerlingen  Mevrouw!  

 
 
B. Luister naar de audio en corrigeer. 
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opdracht 11 – track 9 
 
 
Eten bestellen (1) 
 
A. Luister naar de dialoog en kruis aan: waar of niet waar. 

 Waar Niet waar 
   
1. Saïd belt naar het kapsalon. c  c  

2. De bestelling is voor het avondeten. c  c  

3. Anouk wil eten bestellen bij cafetaria De Gezellige Hoek. c  c  

4. Saïd kan uit drie sauzen kiezen. c  c  

5. Saïd kan contant betalen of pinnen. c  c  

6. De bestelling wordt over een halfuur bij Saïd thuis bezorgd. c  c  

7. Saïd moet € 2,50 betalen voor de bezorging. c  c  

8. In totaal moet Saïd 18,50 € betalen. c  c  

 
B. Lees en vul deze zinnen op de juiste plaats in. 
 
- Prima. Dank je wel.  
- Ja, hoor, dat redden we.  
- Tuurlijk. Zeg het maar. 
- Staat genoteerd.  
- Bedankt. Dag. 
- Wil je nog iets te drinken erbij? 
- Dan kom ik het wel even ophalen. Geen probleem. 
- Welke sauzen zijn er? 
 
Anouk  Goedenavond. Cafetaria De Gezellige Hoek. Met Anouk. 

Saïd  Hallo. Met Saïd. Ik wil graag eten bestellen.  

Anouk  ……………………………………………………………………………………. 

Saïd  Ik wil graag één kapsalon en één falafelschotel bestellen.  

Anouk  Eén kapsalon en één falafelschotel. Welke saus wil je erbij?  



© www.taalunieversum.org 
 

Saïd  ……………………………………………………………………………………. 

Anouk  We hebben sambal, knoflooksaus en yoghurtsaus.  

Saïd  Doe dan maar sambal en knoflooksaus, alsjeblieft.  

Anouk  ……………………………………………………………………………………. 

Saïd  Ja, hoor. Een colaatje en een ayran, graag.  

Anouk  ……………………………………………………………………………………. Kom je het hier 

ophalen of zullen we het komen bezorgen?  

Saïd  Wat kost de bezorging?  

Anouk  Die is € 2,50 extra.  

Saïd  ……………………………………………………………………………………. 

Anouk  En hoe laat ben je er?  

Saïd  Is over een half uurtje goed?  

Anouk  ……………………………………………………………………………………. Op welke naam mag ik 

het zetten?  

Saïd  Op Saïd Nouri.  

Anouk  En heb je een telefoonnummer voor mij?  

Saïd  Ja, dat is 06 23 22 32 55. Hoe kan ik betalen?  

Anouk  Je kunt contant betalen of pinnen. Je bestelling is in totaal € 18,50.  

Saïd  ……………………………………………………………………………………. 

Anouk  Ik heb genoteerd voor Saïd: één kapsalon, één falafelschotel, sambal en 

knoflooksaus, één ayran en één cola. En je komt het zelf ophalen tegen half 

acht. Tot zo! 

Saïd  ……………………………………………………………………………………. 

C. Luister naar de audio en corrigeer. 
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opdracht 12 – track 10 
  
 
Eten bestellen (2) 
 
A. Bekijk de menukaart. 
 
Welke dingen ken je?  
Welke dingen ken je niet? Ga op het internet op zoek naar meer informatie.  
Wat vind je lekker? 
Wat eet je liever niet? 
Zijn er ook snacks voor vegetariërs?  
Werk per twee. Jullie hebben € 10 om samen te eten. Wat bestel je?  
 
 
 

MENU 
 

 
snacks 

portie friet (klein) 2,50 
portie friet (groot) 4 

frikandel 2 
frikandel speciaal 3 

vleeskroket 1,90 
groentekroket 2 
kaaskroket 2,10 

kipsaté 4 
bamischijf 2,50 

 
sauzen 

mayonaise 0,50 
ketchup 0,50 

curryketchup 0,50 
cocktailsaus 0,50 

pickles 0,50 
andalouse 0,50 

 

 
desserts 

ijs 8 
gebak 5 

chocolademousse 6 
 

dranken 
mineraalwater 2 

spuitwater 2 
cola 2 

limonade 2 
sinaasappelsap 2 

bier 2 
witte wijn 3 
rode wijn 3 

koffie 3 
thee 3 

warme chocolademelk 4 



© www.taalunieversum.org 
 

B. Je wilt eten bestellen bij cafetaria De Gezellige Hoek. Gebruik de menukaart van de vorige 
pagina. Luister naar de audio en reageer. Probeer het ook een keer zonder naar de dialoog 
te kijken. 
 
 

- Goedenavond. Cafetaria De Gezellige Hoek. Met Gert-Jan.  

- ... 

- Tuurlijk. Zeg het maar. 

- ...  

- Sorry, dat heb ik niet goed kunnen verstaan. Kun je je bestelling 

herhalen, alsjeblieft?  

- ... 

- Wil je nog iets te drinken erbij? 

- ...  

- Kom je het hier ophalen of zullen we het komen bezorgen? 

- ... 

- Heel graag! Wat is je adres? 

- ...  

- Prima. We zijn er over ongeveer een half uur.  

- ... 

- Dank je wel voor je bestelling. Tot zo! 

- ...  
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opdracht 13 – track 11 
 
 
Een gedicht 
 
A. Luister naar dit gedicht van Kees Stip en lees mee.  
  

 

Op een konijn  

 
Bij Noordwijk zwom een nat konijn 

te midden van een school tonijn.  

Tja, sprak het beest, dat tomt ervan  

als men de ta niet zeggen tan.  

 
 
B. Lees nu zelf het gedicht hardop voor. 
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opdracht 14 – track 12 
 
 
Uitspraak: b, p, d en t 
 
A. Luister en let op de uitspraak van b, p, d en t. Luister dan nog eens en zeg na.  
 
 
1. pakken  

2. bakken  

 

3. de peer  

4. de beer  

 

5. toen 

6. doen  

 

7. de yoghurt  

8. het brood  

 

9. het pad  

10. het bad  

 

11. het sap  

12. ik heb 

 

B. Kun je vertellen hoe je de b, p, d en t telkens uitspreekt?  
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opdracht 15 – track 13 

 
 
Luister goed naar de klank 
 
A. Luister naar de audio. Welke klanken hoor je? Kruis aan.  
 
 

  
b 
 

 
p 

 
d 
 

 
t 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 
B. Luister opnieuw en schrijf de woorden op. 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………… 

 
 
C. Luister nog eens en zeg na. Let op de uitspraak. 
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opdracht 16 – track 14 
 
 
Uitspraak: g en k 
 
A. Dictee. Luister en schrijf op. 
 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………… 

 

B. Luister opnieuw. Let goed op de uitspraak van g en k. Luister dan nog eens en zeg na.  
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opdracht 17 – track 15 
 
 

Tongbreker 

 
A. Luister en zeg na. Probeer deze zin vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

De kat krabt de krullen van de trap. 

 

B. Probeer zelf eens een tongbreker te schrijven. Maak een zin van minimaal 10 woorden, 
waar je 5 moeilijke woorden in stopt. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Vraag je buur om jouw tongbreker uit te spreken en probeer jij die van je buur te zeggen. 
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opdracht 18 – track 16 
 
 
Verjaardag 
 
A. Luister goed naar de twee liedjes. Beantwoord daarna de vragen. 
 
 
 
Er is er een jarig 

 

Er is er een jarig, hoera, hoera 

Dat kun je wel zien dat is zij 

Dat vinden wij allen zo prettig ja ja  

En daarom zingen wij blij 

Zij leve lang hoera hoera 

Zij leve lang hoera hoera 

Zij leve lang hoera hoera  

 

Lang zal ze leven 

 

Lang zal ze leven 

Lang zal ze leven 

Lang zal ze leven in de gloria  

In de gloria 

In de gloria 

Hiep hiep hoera! 

Hiep hiep hoera! 

Hiep hiep hoera! 

 
Vragen: 

1. Ken je deze liedjes? 

2. Wanneer zing je ze? 

3. Wat zing je in je moedertaal? 

4. Wat zeg je tegen iemand die jarig is? 

5. Wat moet je aanpassen in het tweede liedje als er een jongen of man jarig is? 

6. Hoe pas je het tweede liedje aan als er meerdere mensen jarig zijn? 

 
  
 

B. Luister nog een keer. Zing daarna de liedjes met de hele klas. 
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opdracht 19 – track 17 
 
 
Aan de telefoon (1) 
 
 
A. Luister een eerste keer naar de audio. Beantwoord daarna de vragen. 
 
Hoe heten de bellers? 

…………………………………………………………………………………………… 

Wie belt wie? 

…………………………………………………………………………………………… 

Waarover gaat het telefoongesprek? 

…………………………………………………………………………………………… 

 
B. Luister nog een keer. Kruis het juiste antwoord aan. 
 
Hoe heeft Cas zijn vrienden voor zijn verjaardag uitgenodigd? 

c Via een brief. 
c Via een e-mail. 
c Via Whatsapp. 

 
Charmee is niet zo creatief. Wat geeft ze meestal als cadeau? 

c Een bioscoopbon. 
c Een cadeaubon voor een telefoon. 
c Een spelletje. 

 
Waarom wil Charmee Cas iets bijzonders geven? 

c Omdat ze iets leuks wil doen. 
c Omdat ze met hem naar de bioscoop wil. 
c Omdat hij zijn verjaardag bijna nooit viert. 

 
Welk cadeau stelt Cas voor? 

c Een uitje naar Haarlem of Wijk aan Zee. 
c Een driewieler om te gaan strandzeilen. 
c Een cadeaubon om te gaan strandzeilen. 

 
Wat besluiten Cas en Charmee? 

c Charmee zoekt uit hoe duur het is, Cas appt Maartje en Tom om te vragen of ze 
meedoen. 

c Charmee maakt een nieuwe appgroep aan, Cas appt Maartje en Tom om te vragen of 
ze meedoen. 

c Cas appt Maartje en Tom, Charmee zoekt uit hoe duur het strandzeilen is. 
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opdracht 20 – track 17 
 
 

Aan de telefoon (2) 
 
 
A. Lees de onderstaande dialogen. Onderstreep alle woorden die je niet kent. 

 

Julian Met Julian. 

Charmee Hoi, met Charmee. Ik heb net een mailtje met de uitnodiging voor de 

verjaardag van Cas gekregen. Jij ook? 

Julian Nee, maar wacht ik kijk even … Ja, ik ook. Vet! We gaan zeker barbecueën. 

Gaaf! 

Charmee Ik zit over een cadeautje na te denken. Heb jij misschien een idee? Jij bent 

zijn beste vriend. 

Julian Niet echt. Ik heb zelf al moeite om een cadeautje te vinden. Het is altijd 

moeilijk om iets voor hem te verzinnen. Heb je helemaal geen idee? 

Charmee Nee, maar dat verbaast me ook niet, want ik ben niet zo creatief. Ik geef 

meestal een bioscoopbon of een cadeaubon voor een spelletje op de 

telefoon. 

Julian Dat is toch ook goed. Dat vindt hij echt heel leuk. En misschien neemt hij jou 

dan mee naar de bios. 

Charmee Ja, natuurlijk, maar hij viert zijn verjaardag bijna nooit. Dan kunnen we hem 

deze keer toch wel iets bijzonders geven. Misschien kunnen we ook met z’n 

allen iets leuks doen. Wat vind je daarvan? 

Julian Dat is een goed plan. Wacht even. Er schiet me net te binnen dat hij laatst 

zei dat hij een keer wil strandzeilen. 

Charmee Strandzeilen, wat is dat? 

Julian Nou, hoe moet ik dat uitleggen? Het wordt ook wel blokarten genoemd. In 

principe is het zeilen, maar dan op het strand. Je zit in een soort driewieler 

met een groot zeil en je racet over het strand. 

Charmee En kan je dat hier in de buurt doen? 
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Julian Ja, hoor, in de buurt van Haarlem. In Wijk aan Zee is een strandtent waar je 

volgens mij cadeaubonnen kan kopen. Misschien kunnen we ook via 

internet een cadeaubon kopen. 

Charmee Hartstikke leuk idee. Ik zoek even uit hoe duur het is, en dan vertellen we 

het aan de anderen. Misschien wil nog iemand meedoen. 

Julian Maartje en Tom doen vast wel mee. Ik zal ze zo even appen. 

Charmee Ja, doe maar. Maar maak dan een nieuwe appgroep aan. Anders leest Cas 

het nog. 

Julian Tuurlijk, hoor. Wat denk jij dan? Later! 

Charmee Doei! 

 

B. Werk per twee. Luister naar de dialoog. Kun je elkaar de moeilijke woorden uitleggen? 
Kun je de betekenis uit de context afleiden? Zoek samen de betekenis op van de woorden 
die jullie niet kennen. 
 
C. Speel nu de dialoog. Wees allebei enthousiast. 
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opdracht 21 – track 18 
 
 

Feest vieren 

A. Wat hoort bij elkaar? 

 
1. Kerstmis A. Gefeliciteerd met de nieuwe baby. 1. ……… 

2. Valentijnsdag B. Gelukkig nieuwjaar! 2. ……… 

3. de geboorte C. Proficiat! 3. ……… 

4. de diploma-uitreiking D. Vrolijk Pasen! 4. ……… 

5. Pasen E. Gefeliciteerd met je verjaardag. 5. ……… 

6. het carnaval F. Gefeliciteerd met jullie huwelijk! 6. ……… 

7. oud en nieuw G. Prettige kerstdagen! 7. ……… 

8. de verjaardag H. Ik hou van jou. 8. ……… 

9. de bruiloft I. Alaaf! 9. ……… 

 
B. Luister naar de dialogen. Wat vieren deze mensen? Wanneer en met wie vieren ze dat? 
Welke felicitaties/wensen worden er geuit? Welke cadeautjes worden er gegeven? Vul de 
tabel aan. 
 

 Tim  
 

Danielle, Gerben Patricia, Paul, Lieke 

de feestdag  
 

zilveren bruiloft  

de datum  
 

  

de feestgangers  
twee families 

  

de 
felicitatie/wens 

 
 

  

het cadeau  tweede huwelijksreis 
naar Berlijn  
 

een pak Pfeffer-
kuchen en een fles 
Punsch 
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opdracht 22 – track 19 
 
 

Intonatie 

A. Luister naar de dialogen. Hoe klinken deze mensen? 
 
 

Wil je iets drinken?  
Ja, lekker! 
Warme chocomelk?  
Heerlijk. 
Slagroom erbij?  
Ja, graag. 
Wil je een koekje?  
Mm, deze graag. 
 
En jij? Ook chocomelk of iets anders? 
Liever geen chocomelk. Wat heb je nog meer?  
Een theetje? Een colaatje? Een glas water?  
Doe maar eerst een colaatje. 
Alsjeblieft. 
Bedankt.  

 

B. Luister nog een keer. Hoor je hoe de intonatie soms omhoog gaat?  
Speel nu deze dialogen met je buur. Let op je eigen intonatie. 
 

C. Laat deze zinnen klinken als een mededeling én als een vraag. Wat doe je met je 
intonatie? 
 

Het is tijd om te gaan.   Het is tijd om te gaan? 

We eten om acht uur.  We eten om acht uur? 

Hij wil dat doen.   Hij wil dat doen? 

Lena komt ook.   Lena komt ook? 

Jij drinkt cola.   Jij drinkt cola?    
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opdracht 23 – track 20 
 
 

Emoties 
 

A. Luister naar de dialogen. Kruis de emotie aan die bij de reactie past.  
 

 

 
   L   neutraal    J 

1. Ik kom wat later.  

 

c  c  c  

2. Hier heb ik een cadeautje voor jou.  

 

c  c  c  

3. Ik kan niet op je feestje komen.  

 

c  c  c  

 
B. Luister nog eens en schrijf de reactie op.  
 
1. Ik kom wat later.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Hier heb ik een cadeautje voor jou.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ik kan niet op je feestje komen.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Lees nu de zinnen en reacties voor, met verschillende emoties: blij, triest of boos. Let op 
je intonatie. Merk op hoe de betekenis van wat je zegt verandert. 
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opdracht 24 – track 21 
 
 
Tongbreker 

 
A. Luister en zeg na. Probeer deze zin vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

Wat een weer weer zei de wasvrouw die 

aan de was was. 

 
B. Werk per twee. Verzin samen twee nieuwe tongbrekers. Kies enkele moeilijke woorden of 
gebruik allemaal woorden die beginnen met dezelfde letter.  
 

1. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

2.  

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 



© www.taalunieversum.org 
 

opdracht 25 – track 22 
 
 
Beterschap! 
 
A. Lees de dialogen en kruis telkens de meest logische reactie aan. 
 

1. Hallo. Hoe gaat het met je?  
 

c  Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 
c  Nou, het gaat niet zo goed. 
c  Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 

 
2. Wat is er aan de hand?  

 

c Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 
c Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 
c Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er 

opeens een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over 
mijn stuur gevallen. 

 
3. Wat is er gebeurd?  

 

c De moeder van een vriendin heeft me gebracht. Mijn vader komt me zo 
ophalen. 

c Mijn rechterbeen en mijn voet doen pijn en ook mijn rechterarm doet zeer. Ik 
kan nauwelijks meer lopen en ik kan mijn schoen helemaal niet meer 
aantrekken.  

c Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er 
opeens een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over 
mijn stuur gevallen. 

 
4. Hm. Waar heb je precies pijn?  

 

c O, nee. Zegt u het maar. 
c Mijn rechterbeen en mijn voet doen pijn, en ook mijn rechterarm doet zeer. Ik 

kan nauwelijks meer lopen en ik kan mijn schoen helemaal niet meer 
aantrekken.  

c Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er 
opeens een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over 
mijn stuur gevallen. 

 
5. Ben je alleen hiernaartoe gekomen?  

 

c Goed, dan wacht ik even. 
c Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 
c De moeder van een vriendin heeft me gebracht. Mijn vader komt me zo 

ophalen. 
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6. We gaan van je been en arm een foto maken en dan zien we wel weer verder.  

 

c Oké. Hoelang gaat dat duren? We hebben vandaag nog een toets voor Engels.  
c Nou, het gaat niet zo goed. 
c Goed, dan wacht ik even. 

 
7. Ik denk ongeveer anderhalf uur.  

 

c Dank u wel voor uw hulp, dokter.  
c Goed, dan wacht ik even. 
c O, nee. Zegt u het maar. 

 

(...)  
 

8. Ik heb helaas geen goed nieuws.  
 

c O, nee. Zegt u het maar. 
c Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 
c Nee, toch. Kan ik dan nog wel fietsen en naar school? 

 
9. Met je been moet je het even rustig aan doen. Maar in principe is alleen de enkel 

een beetje verstuikt. Met deze zalf moet je je been en voet insmeren.  
 

c Nou, het gaat niet zo goed. 
c Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 
c Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 

 
10. Dat valt tegen, want je arm is gebroken.  

 

c O, nee. Zegt u het maar. 
c Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 
c Nee, toch. Kan ik dan nog wel fietsen en naar school?  

 
11. Je kan waarschijnlijk vier tot zes weken niet fietsen, maar je kan wel naar school.  

 

c Goed, dan wacht ik even. 
c Dank u wel voor uw hulp, dokter. 
c Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 

 
12. De verpleger gaat nu het gipsverband aanleggen. Beterschap!  

 

c Dank u wel voor uw hulp, dokter. 
c Nou, het gaat niet zo goed. 
c Goed, dan wacht ik even. 

 
 
B. Luister naar de dialogen en corrigeer. 
 
C. Werk per twee. Speel dit gesprek na. Let op je intonatie. 



© www.taalunieversum.org 
 

opdracht 26 – track 23 
 
 
Uitspraak: ei/ij, au/ou, ui, e, ee 
 
!!! De uitspraak van ei en ij, en van ou en au is identiek 
 
 
A. Lees en onderstreep de volgende klanken:  
 

- de ei/ij van trein/wijn 
- de au/ou van blauw/koud 
- de ui van tuin 
- de e van met 
- de ee van twee 

 
 
 
Kathelijn is ziek. Haar schouders, armen, benen – alles doet zeer. Ze besluit de 

huisarts te bellen. De huisarts kan ook niets doen. Kathelijn heeft griep. Ze trekt 

haar trui en spijkerbroek uit en gaat naar bed. Lekker een paar dagen in bed 

blijven en uitrusten. Naar de universiteit gaat ze vandaag niet. Kathelijns vriend 

Wouter komt even langs en zet voor haar een kopje thee.  

 
 
B. Luister naar de audio en let op de onderstreepte klanken. 
 
 
C. Lees de tekst nu hardop voor. Let op de uitspraak van ei/ij, au/ou, ui, e en ee. 
 
 
D. Onderstreep nu met een andere kleur alle sjwa’s (doffe e’s). Lees de tekst opnieuw voor. 
Probeer de sjwa’s bij het voorlezen weinig nadruk te geven. 
 
TIP: 
De sjwa is de gereduceerde klank die je hoort in de of ze. Die moet je altijd zonder accent 
uitspreken. 
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opdracht 27 – track 24 
 
 
Dictee: ei/ij, au/ou, ui, e, ee 
 
A. Luister en kruis de klanken aan die je hoort. 
 

 ei/ij au/ou ui ee 

1.  c  c  c  c  

2.  c  c  c  c  

3.  c  c  c  c  

4.  c  c  c  c  

5.  c  c  c  c  

6.  c  c  c  c  

7.  c  c  c  c  

8.  c  c  c  c  

 
B. Luister nog eens en schrijf de woorden op. 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………… 

 
C. Luister nog een keer en zeg na. Let op je uitspraak. 
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opdracht 28 – track 25 
 
 
Dictee: eeuw, ieuw, uw en auw/ouw 
 
A. Luister en schrijf de woorden op.  
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………………………… 

 

B. Luister nog eens. Let op de uitspraak van eeuw, ieuw, uw en auw/ouw. Zeg na.  
 
 
C. Ken je nog andere woorden die eindigen op eeuw, ieuw of auw/ouw? Schrijf ze hier op: 
 
eeuw  ……………………………………………………………………………………………  

ieuw  …………………………………………………………………………………………… 

auw/ouw   …………………………………………………………………………………………… 
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opdracht 29 – track 26 
 
 
Kleren kopen 
 
A. Luister één keer naar de audio en probeer meteen de vragen te beantwoorden. 
 
1. Wat vindt Han van Lina’s broek? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

2. Op welke verdieping is de herenkleding? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

3. Wat vindt Gerard van een geruit of gestreept overhemd? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

4. Welke maat voetbalschoenen had Marcel gekocht? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

5. Hoe ziet de jurk eruit die Roos voor haar kleindochter koopt? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
 
B. Probeer nu de ontbrekende woorden in te vullen. Luister niet naar de audio. 
   
1.  

Lina  Wat vind je ………………………… deze broek, Han?  

Han  Wil je het echt weten?! Nou, hij lijkt een beetje krap. Als ik jou was, zou ik 

toch een maatje ………………………… nemen.  

Lina  Vind je? Ik vind eigenlijk dat hij juist heel ………………………… zit.  

Han  Als je dat vindt, schatje, dan moet je hem maar kopen.  

Lina  Nou, nu weet ik het niet meer. Misschien zit hij inderdaad een beetje 

strak. Ik ga maar een andere broek ………………………… , oké?  

Han  Doe maar, lieverd. Ik blijf hier wel ………………………… wachten.  
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2. 
 
Gerard  Goedenavond. We zoeken herenkleding.  

Verkoopster 1 Die vindt u op de derde ………………………… , meneer.  

(…) 
 

Gerard  We zoeken een blauw overhemd. We hebben dit gevonden, maar de 

mouwen zijn te kort. Hebt u nog andere overhemden?  

Verkoopster 2 Ja. Welke ………………………… hebt u nodig?  

Gerard  Dat weten we niet precies. Mijn zoon heeft tot nu toe maat S gedragen, 

maar ik denk dat die te ………………………… wordt.  

Verkoopster 2 Wat vind je van een geruit of gestreept overhemd?  

Louis  Ik wil ………………………… effen blauw. 

Verkoopster 2 Dit bijvoorbeeld? Wil je het passen?  

Louis  Ja, graag. Waar zijn de paskamers?  

Verkoopster 2 Daar, helemaal achterin.  

 

3. 

 

Verkoper Hallo.  

Marcel  Hoi. Ik heb gisteren deze voetbalschoenen gekocht, maar ze zitten toch 

niet goed. Zou ik ze kunnen ………………………… ?  

Verkoper Dat kan, maar we geven geen geld terug. Je krijgt een tegoedbon. Maar je 

kan natuurlijk ook een andere maat proberen.  

Marcel  Heb je ze misschien nog een maatje kleiner?  

Verkoper Ik ga even voor je kijken. Een ………………………… , alsjeblieft ... Maat 42 heb 

ik hier.  

Marcel  Zou ik ze nog even kunnen ………………………… ?  

Verkoper Natuurlijk.  

 

4. 

 

Verkoopster  Goedemiddag, mevrouw. Kan ik u helpen?  

Roos  Ik ben op zoek naar een jurk voor mijn kleindochter.  
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Verkoopster De jurken zijn hier. Welke maat heeft uw kleindochter?  

Roos  Ik denk maat M. Ze is 15 en draagt nooit jurken, maar mij lijkt dat erg leuk.  

Verkoopster Wat vindt u van deze jurk met stippen? Die ………………………… we best vaak 

aan jonge dames. Hij staat altijd erg goed.  

Roos  Mooi. Hebt u deze ook in het rood?  

Verkoopster Ja, die hangt hier. Alstublieft.  

Roos  Bedankt. Hij ziet er wel erg groot uit. Zou ik hem ………………………… ruilen 

als hij niet past?  

Verkoopster Ja, hoor. Dat is ………………………… probleem.  

 
 
C. Luister opnieuw naar de audio en corrigeer je antwoorden in B. 
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opdracht 30 – track 27 
 
Zeuren 
 
A. Luister een eerste keer naar de audio. Beantwoord daarna de vragen. 
 

1. Waarover praten deze vrienden? 
2. Waarom is Noud niet blij? 
3. Hoe klinkt Paul? 

 
B. Luister nog een keer. Kruis aan: waar of niet waar. 
 

 waar niet waar 

1. Noud is voor de eerste keer in zijn leven wanhopig.  c  c  

2. Noud vindt dit de vervelendste week van het jaar. c  c  

3. Voor biologie heeft Noud nog nooit minder dan een 6 gehaald. c  c  

4. Paul vindt dat Noud overdrijft. c  c  

5. Paul gelooft niet dat Nouds ouders woedend zullen zijn. c  c  

6. Paul vindt meneer De Graaf een aardige docent. c  c  

7. Paul was erg melig tijdens de rondleiding in het museum.  c  c  

8. Julian heeft de rondleiding in het museum gemist. c  c  

 
 
C. Corrigeer nu de zinnen die niet waar zijn. Luister eventueel opnieuw. 
 
 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
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opdracht 31 – track 28 
 
 
Tongbreker 
 
A. Luister en zeg na. Probeer deze zin vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

Mientje Mandemakers mooiste meisje 

maakte mutsjes met moeders mooiste 

machientje. 
 

B. Wat vind jij moeilijke woorden of zinnen in het Nederlands? Schrijf er 5 op. Lees ze voor 
aan je buur. 
 
 

1. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
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opdracht 32 – track 29 
 
 
Uitspraak: ij en sjwa 
 
A. Luister en let op de uitspraak van de letter ij. Wanneer hoor je een ij zoals in het woord bij 
en wanneer een onbeklemtoonde e (sjwa) zoals in het woord de? Kruis aan.  
 
 

 ij / ei sjwa 
 

1. vergelijken  

2. vrolijk 

3. eerlijk 

4. blijkbaar  

5. gelijk hebben  

6. avontuurlijk  

7. lijken 

8. hartelijk  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

c  

 
 
B. Luister nog eens en zeg na. 
 
C. Werk per twee. Kun je nog vijf woorden vinden waarin je ij spelt, maar een sjwa 
uitspreekt? Schrijf ze hieronder op. 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 
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opdracht 33 – track 30 
 
 
Sociale media 
 
 
A. Lees de dialoog. Welke woorden ontbreken er? Je kunt ze vinden via deze definities:  
 

1. iemand kwetsen door bewust gemene dingen te zeggen of te doen  

…………………………………………………………………………………………… 

2. iemand die leerlingen begeleidt en bij problemen ondersteunt  

…………………………………………………………………………………………… 

3. een gesprek aan de telefoon  

…………………………………………………………………………………………… 

4. vraag of opdracht waarbij je iets kunt winnen 

…………………………………………………………………………………………… 

5. synoniem van meedoen 

…………………………………………………………………………………………… 

6. een e-mail sturen 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Dialoog 

Mats Dat zal ik dan morgen meteen doen. Ik zal in ieder geval eind van de week 

doorgeven of we meedoen of niet. Hartelijk bedankt voor het ………………………… 

en tot mails. 

Moeder Wie was dat nou, Mats? 

Mats Dat was mevrouw Douma. 

Moeder Wie is dat? 

Mats Ze werkt bij een bureau dat workshops over sociale media verzorgt. 

Moeder En waarom belt ze jou? 
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Mats We kregen van meneer Postma, onze ………………………… , de opdracht om op 

internet op zoek te gaan naar tips en trucs voor het omgaan met sociale 

media, zodat we die in de …………………………klas met z’n allen kunnen 

bespreken. 

Moeder Wat een leuke opdracht! Hoe komt hij op dat idee? 

Mats Weet ik niet. Misschien omdat laatst leerlingen uit klas 1c iemand op 

Instagram ………………………… . 

Moeder Ja, daar hebben we het op de ouderavond afgelopen week ook over gehad. Ik 

was verbaasd dat zoiets bij jullie op school gebeurt. En daarom belt die 

mevrouw je nu? 

Mats Je laat me niet uitpraten, mam. Ik heb haar bureau gevonden bij mijn 

zoektocht online. Ze verzorgt workshops voor leerlingen over het gebruik van 

sociale media. En ik dacht dat dit misschien ook wel leuk zou zijn voor onze 

klas. Daarom heb ik haar vanmiddag ………………………… en om wat meer 

informatie gevraagd. Toen ze mijn mail las, belde ze me meteen. 

Moeder En wat zei ze? 

Mats Ze vertelde wat ze in zo’n workshop allemaal doet. Ze helpt leerlingen om 

bewust met sociale media om te gaan. Dat voorkomt dat leerlingen 

………………………… of buitengesloten worden. 

Moeder Het klinkt erg interessant. En kost die workshop geen geld dan? 

Mats Eigenlijk wel, maar ze zei ook dat ze op dit moment een ………………………… 

hebben. Je kan er met de hele klas aan ………………………… , en je kan dus een 

gratis workshop winnen. Ze mailt me straks alle details. Morgen ga ik het dan 

met meneer Postma overleggen. 

Moeder Wat leuk! Ik ben benieuwd of het lukt. 

Mats Ik ook, maar het zal vast wel goedkomen. Je kent mijn klasgenoten toch – ze 

zijn altijd in voor een leuk wedstrijdje. 

 

B. Luister nu naar de audio en corrigeer. 
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opdracht 34 – track 31 
 
 

Woordaccent (1) 

 
A. Lees de woorden hardop voor en onderstreep de beklemtoonde klank.  
 
  
1. kijken   nakijken   bekijken 

2. het antwoord   beantwoorden   verantwoordelijk  

3. staan    opstaan    bestaan 

4. kopen   de verkoper   verkopen 

5. schrijven    beschrijven    het schrijfblok  

6. de liefde    lief     verliefd 

 
B. Luister naar de audio en controleer of je het goed hebt gedaan. Corrigeer indien nodig. 
 
C. Luister nog eens en zeg na.  
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opdracht 35 – track 32 
 
 
Woordaccent (2) 

 
A. Lees de woorden hardop voor en onderstreep de beklemtoonde klank.  
 
  
1. het alfabet  

2. februari 

3. de lerares  

4. de olifant 

5. Amsterdam 

6. de burgemeester  

7. de afdeling 

8. de hogeschool  

9. Antwerpen  

10. de cafetaria  

11. de vriendin  

12. de kilometer  

 
B. Luister naar de audio en controleer of je het goed hebt gedaan. Corrigeer indien nodig. 
 
C. Luister nog eens en zeg na.  
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opdracht 36 – track 33 
 
 

Tongbreker 

 
A. Luister en zeg na. Probeer deze zin vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

Kapper Knap, de knappe kapper, 

knipt en kapt heel knap, 

maar de knecht van kapper Knap, de 

knappe kapper, 

knipt en kapt nog knapper 

dan kapper Knap, de knappe kapper. 
 

B. Welke andere tongbrekers ken je in het Nederlands? Schrijf en twee op en spreek ze zo 
snel mogelijk uit. 
 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………… 
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opdracht 37 – track 34 
 

Een spreekbeurt (1) 
 
A. Wat zie je op de foto’s? Waarover gaan de spreekbeurten van Anne en Tommie, denk je? 
 

     
 
B. Luister eerst goed naar de audio. Lees daarna de vragen. Luister opnieuw en probeer de 
vragen te beantwoorden. 
 
De spreekbeurt van Anne 

1. Kijkt Anne vaak tv? 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

2. Waarom vindt ze het leuk om op de tablet naar films en series te kijken? 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

3. Wat mag Anne van haar moeder niet doen? 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

4. Houdt Anne van lezen? 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 
De spreekbeurt van Tommie 

1. Wat doet Tommie het liefst? 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 

2. Naar welke muziek luistert hij graag? 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 

3. Met wie kijkt hij vaak samen tv? 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 

4. Waarom leest Tommie niet op een e-reader of tablet? 

…………………………………………..………………………………………………………………………………… 
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opdracht 38 – track 34 
 
 

Een spreekbeurt (2) 
 
Doe eerst opdracht 37. Lees daarna deze tekst en probeer de ontbrekende woorden in te 
vullen. Luister naar de audio en corrigeer. 
 
 
De spreekbeurt van Anne 
 

Ik ga jullie iets vertellen over mijn ………………………… tijd en wat ik dan het 

………………………… doe. Op de eerste foto zien jullie iemand die tv kijkt. Ik doe dit bijna 

nooit, omdat er meestal niets ………………………… op tv is als ik wil kijken. Ik kijk wel films 

en series op de tablet. Ik heb een app met honderden verschillende series. Dat vind ik 

leuk omdat ik kan ………………………… wanneer en waar ik wil. Op de tweede foto luistert 

iemand naar muziek. Dat doe ik ook vaak, maar meestal zonder …………………………. Ik 

dans dan op de muziek. Ik luister ook naar muziek als ik huiswerk maak. Van mijn 

moeder mag het ………………………… niet, maar ik kan met muziek beter werken. Op de 

laatste foto zien jullie iemand die een boek leest. Deze foto ………………………… helemaal 

niet bij mij. Ik lees alleen boeken voor school. Dus dat is huiswerk en geen vrije tijd. 

Samenvattend kan ik zeggen dat ik films en series kijk, maar niet op tv. Naar muziek 

………………………… ik vaak, maar ik lees nooit in mijn vrije tijd. 

 

De spreekbeurt van Tommie 
 

Mijn spreekbeurt gaat over mijn mediagebruik. Jullie zien hier drie foto’s waarop 

………………………… tv kijken, naar muziek luisteren en een boek lezen. Ik doe alle drie 

deze dingen heel ………………………… . Het liefst luister ik naar muziek, ook als ik 

bijvoorbeeld een boek lees. Ik luister graag naar Duitstalige hiphop. Tv kijk ik vaak 
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samen met mijn zus of mijn ouders. Dat vinden we allemaal erg ………………………… . Dan 

kunnen we daarna nog even ………………………… over het programma. Boeken lees ik 

altijd voor het ………………………… gaan, maar soms lees ik ook een ………………………… . Ik 

lees altijd echte boeken. Op een e-reader of op de tablet kan ik niet zo goed lezen. 

Mijn concentratie zakt dan snel weg. Ik kom nu aan het einde en wil graag 

………………………… . Ik gebruik dagelijks verschillende media, maar het liefst luister ik 

naar muziek. Bedankt voor jullie ………………………… . 
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opdracht 39 – track 35 
 
Op schoolreis 
 
A. Link elk woord aan de juiste definitie. 
 

1 = …..  2 = …..  3 = …..  4 = …..  5 = ….. 

 
1. de ID-kaart 
2. de zorgpas 
3. de toestemming 
4. het legitimatiebewijs  
5. het verzamelpunt  
 
a. een kaart met de gegevens van je ziektekostenverzekering 
b. een plaats waar mensen bijeenkomen 
c. een officieel document om te laten zien wie je bent  
d. een verklaring dat iets mag 
e. een officieel document in de vorm van een pasje dat je identiteit bevestigt  

 

B. Luister naar de audio. Welke dingen moeten de leerlingen meenemen? Schrijf ze op. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Waarom moeten ze die dingen meenemen? Geef de juiste uitleg of reden. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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opdracht 40 – track 36 
 
 

Ov-chipkaart kwijt 
 

A. Luister naar de audio. Beantwoord dan deze drie vragen. 

 

1. Djamal gaat naar een loket in het station. Wat is er gebeurd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wat kan de medewerkster niet voor hem doen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hoe moet Djamal terug naar Alkmaar reizen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B. Lees nu deze vragen. Luister daarna nog een keer en beantwoord dan de vragen.  

 

1. Wanneer heeft Djamal zijn ov-chipkaart voor het laatst gezien? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Waarom kan de baliemedewerkster de kaart niet blokkeren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Waarom wil Djamal niet dat zijn ouders de kaart online blokkeren?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Hoe probeert Djamal de baliemedewerkster over te halen om de kaart toch te blokkeren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wat kan Djamal volgens de baliemedewerkster het best doen om snel zijn kaart te laten 
blokkeren? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Hoe kan Djamal zonder zijn ov-chipkaart terug naar Alkmaar gaan?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Waarom kan Djamal niet meteen een nieuwe persoonlijke ov-chipkaart kopen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Waar moet Djamal een kaartje kopen als hij contant wil betalen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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opdracht 41 – track 37 
 

Onze school 
 
A. Luister en vul de tabel aan. 
 

naam Klas en school aantal 
leerlingen 

Wat hij/zij leuk vindt  
aan de school 

Ayda Christelijk Lyceum De Passie 
 
 

  

  
 
 

 dat er Amerikaanse en 
Engelse docenten zijn 

Jacinta Montessori College Noord  
 
 

  

 
 
B. Luister nog eens en maak aantekeningen bij de onderstaande punten.  
 
Ayda 

soort school:   ……………………………………………………………………………………………….. 

docenten:   ……………………………………………………………………………………………….. 

bijzonderheden onderwijs: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Klaas 
soort school:   ……………………………………………………………………………………………….. 

docenten:   ……………………………………………………………………………………………….. 

bijzonderheden onderwijs: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Jacinta 
soort school:   ……………………………………………………………………………………………….. 

docenten:   ……………………………………………………………………………………………….. 

bijzonderheden onderwijs: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
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opdracht 42 – track 38  
 
 

Spelling en uitspraak 
 
 
A. Luister naar de audio. Welk verschil valt je op tussen de twee woorden?  
 
 
1. chaotisch – chagrijnig 

2. de schouder – de blouse  

3. de oplage – de reportage  

4. de saus – het cadeau 

5. januari – het journaal  

6. de collega – het horloge 

7. vegetarisch – de courgette  

8. houden – douchen 

9. jong – de jam  

10. de monarchie – de chef  

 
 
B. Luister nog eens en zeg na.  
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opdracht 43 – track 39 
 
 
Het boek ‘Olé!’ 
 
A. Lees de recenise van het boek ‘Olé!’ van Elisa van Spronsen. 
 
 

De zusjes Mette (ik-figuur) en Sara zijn van plan in de zomer samen een 
taalcursus Spaans te gaan volgen in Barcelona. Tot Sara een lelijke val maakt 
met haar skateboard en niet mee kan. De verlegen Mette besluit toch te gaan, 
in haar eentje. Hoewel Mette een mooi verblijf heeft en een aardige gastmoeder, 
is het wennen om zich alleen te redden in die grote stad. Gelukkig zorgen de 
lessen voor structuur en een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Moedig 
durft ze steeds een beetje meer, zelfs als ze de Zweedse jongen Ole ontmoet. 
Aantrekkelijk, realistisch en vlot geschreven verhaal; de plot is goed uitgewerkt, 
net als de karakterschetsen van de personages. Naast een aantrekkelijk chicklit 
gehalte spelen dieperliggende thema’s als loskomen van je ouders, 
vriendschap, opgroeien en je kracht leren kennen een belangrijke rol. Korte 
hoofdstukken met titels in het Spaans. Compleet met een minicursus Spaans 
(zeven pagina's) en tips en weetjes achterin. Vrolijk foto-omslag in kleur. 
Sprankelend avonturenboek voor meiden vanaf ca. 13 jaar. 

 
Eva Kramer, Biblion 

 
 
B. Kun je in je eigen woorden vertellen waar het boek over gaat? 
 
 
C. Luister nu naar wat de schrijfster Elisa van Spronsen over haar boek ‘Olé!’ vertelt. 
Beantwoord daarna de vragen. 
 
1. Wat moeten de leerlingen doen als ze iets niet begrijpen? 

2. Wie is het hoofdpersonage van het boek? 

3. Wat willen Mette en Sara in Spanje gaan doen? 

4. Waarom gaat Sara niet mee naar Barcelona? 

5. Hoe vindt Mette het om alleen naar Spanje te gaan? 

6. Wie is Ole? 

7. Waar komt Ole vandaan? 

 
D. Zou jij dit boek willen lezen? Waarom wel/niet? 
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opdracht 44 – track 40 
 
 

Een rondleiding in Amsterdam (1) 
 
 
A. Luister en beantwoord de vragen. 
 

1. Wie hoor je spreken?  

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

2. Tegen wie spreekt ze? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

3. Welk gebied bezoeken ze? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

4. Wat is het thema van de rondleiding? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

5. Welk vervoermiddel gebruikt de groep? 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
B. Luister opnieuw. Geef enkele kenmerken van de gebouwen die beschreven worden. 
 
 
de centrale bibliotheek 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

het Muziekgebouw aan het IJ 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
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het Pakhuis de Zwijger 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

de huizen op het Java-eiland 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

de Enneüs Heermabrug  

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
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opdracht 45 – track 40 
 
 
Een rondleiding in Amsterdam (2) 
 
A. Doe eerst opdracht 43. Bekijk daarna de plattegrond van Google Maps hieronder.  
Kun je aanwijzen in welk gebied de rondleiding plaatsheeft?  
 
 

 

 

B. Teken de weg van de rondleiding op de plattegrond op de volgende pagina. (Of geef de 
weg aan op een digitale plattegrond via het internet. Bekijk dan ook de gebouwen eens.) 
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opdracht 46 – track 41 
 
 
Aftelrijmpjes 

 
A. Luister en vertel daarna wat een aftelrijmpje is. 
 
B. Luister nog een keer en lees mee. Let op de klemtoon.  
Geef daarna de klemtonen aan in de tekst. 
 
 

Wie het eerst de sterren ziet 
Krijgt een tik maar is hem niet.  
Maar de laatste van de rij 
Moet hem zijn en dat ben jij 

 
 

Iene miene mutte  
Tien pond grutten  
Tien pond kaas  
Iene miene mutte is de baas  

 
 

Eén, twee, kopje thee 
Drie, vier, glaasje bier 
Vijf, zes, kurk op de fles 
Zeven, acht, soldaat op wacht 
Negen, tien, ik heb een dief gezien.  
Tien, elf, de dief ben je zelf 

 
 
C. Lees nu zelf de aftelrijmpjes. Gebruik het juiste ritme. 
 
D. Ken je ook aftelrijmpjes in je eigen taal? Laat eens horen! 
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opdracht 47 – track 42 
 
 
Klemtonen 

 

A. Luister. Waar ligt de klemtoon? Kruis aan.  
 
 

 

U - - 
 

- U - 
 

- - U 
 

    
ü  

c  

c   

ü  

c   

c  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

    

c   

c  

c   

ü  

ü  

c  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

    

c   

c  

ü  

ü  

c   

c  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
 
B. Luister opnieuw en schrijf de zinnen op de stippellijnen. 
 
C. Luister nu nog eens en zeg na.  
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opdracht 48 – track 43 
 
 

Tongbreker 
 
 
A. Luister en zeg na. Probeer deze zin vijf keer na elkaar te zeggen, zo snel als je kan, zonder 
fouten te maken. 
 

Wie weet waar Willem Wever woont? 

Willem Wever woont wijd weg. 

Wie weet wat Willem Wever weeft? 

Willem Wever weeft 

witte wollen winterwanten. 

 

B. Wat vind jij moeilijke woorden of zinnen in het Nederlands? Schrijf er 5 op. 

 
1. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

C. Werk per twee. Laat je partner jouw woorden of zinnen lezen. Jij leest de woorden of 
zinnen van je partner. Help elkaar met de uitspraak! 
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opdracht 49 – track 44 
 
 
Een gedicht 
 
A. Lees het gedicht en probeer de ontbrekende woorden in te vullen. 
 
 

De laatste trein  

 
De lichten zijn overal uitgedaan.  

Mensen en dieren zijn slapen ………………………… , 

behalve het paard in de Spoorweglaan.  

Het staat in het gras van de nacht. 

Het staat in het donker en ………………………… .  

 
Luister, daar komt nog een trein ………………………… , 

over de spoordijk, vlak achter de wei. 

De machinist knikt al, en mindert vaart. 

Hij leunt wat naar buiten en roept: ‘Dag ………………………… !’  

Hij zwaait met zijn pet en hij ………………………… .  

 
En dáár heeft het paard op gewacht.  

 
Harriet Laurey 
 
Uit: Een schelp aan je oor. Holland, 2001 © Catalien van Paassen-Neelissen  
 
 
 

B. Luister naar het gedicht en corrigeer. 
 
C. Lees nu zelf het gedicht hardop voor. Maak het leuk en spannend. Let op je intonatie.  
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opdracht 50 – track 45 
 
 
Dictee 
 
Luister en schrijf de zinnen op. Je hoort elke zin twee keer. 
 
 
1. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
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Sleutel 
Met alle oplossingen 

 
opdracht 1 
 

- Hoi Frank.   
- Hallo Jelle. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je?  
- Met mij gaat het uitstekend. En met jou?  

 
- Hallo. Met Elin Griffioen.  
- Hoi zusje. Hoe is het met je?   

 
- Dit is mijn nieuwe kamer. Leuk, toch?   
- Wat prachtig! Allemaal nieuwe meubels heb je. Erg mooi!  

 
- Goedemiddag, meneer. Kunt u me misschien helpen?  
- Natuurlijk.  
- Ik ben verdwaald. Kunt u me misschien zeggen hoe ik naar de Hoofdstraat kom? 

 
opdracht 2  
 

ü spellen 
c spelen 

 
ü maand 
c mand 

 
c wielen 
ü willen 

 
c worden 
ü woorden 

 
opdracht 3  
 
Bijvoorbeeld: 
man – maan 
min – Mien 
ton - toon 
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opdracht 4 
 

 Lars  
 

Jaron  
 

Makana  
 

het land Nederland 
 
 
 

België 
Nederland 

Canada 

de plaats  
 

Egmond aan Zee 
aan het strand 
op de camping 
 
 

Gent 
thuis 

Montréal 

wanneer? 
hoelang? 

drie weken 
 
 
 

begin van de vakantie, 
een paar dagen 

vier weken 

de activiteiten  
 

aan het strand liggen 
zwemmen 
in de golven rennen 
lezen 
voetballen 
spelletjes doen 
 

door de stad wandelen 
winkelen 
een natuurmuseum 
bezoeken 
uitstapjes maken 
thuis chillen 

rondreizen met een 
camper 

 
Lars Hallo Jaron. Heb je er weer zin in?  
Jaron Ik heb school niet echt gemist deze zomervakantie. Jij wel, Lars?  
Lars Nee joh, echt niet! Ik vind de eerste schooldag altijd moeilijk. Mijn zus en ik 

hadden een geweldige vakantie. We hebben onze ouders bijna niet gezien.  
Jaron Jullie waren toch op Texel?  
Lars  Nee, daar waren we in de meivakantie. We waren wel aan de Noordzee, maar 

deze keer in Egmond aan Zee. We waren er al voor de derde keer en iedere keer 
is het weer leuk.  

Jaron  Maar jullie waren er niet de hele zomervakantie, toch?  
Lars  Nee, hoor. Deze keer waren we er drie weken. Het was fantastisch weer en we 

konden heerlijk zwemmen en in de hoge golven rennen.  
Jaron  Waren jullie de hele tijd aan het strand?  
Lars  Ja, eigenlijk wel, of op de camping. We hebben aan het strand gelegen, 

gezwommen, gelezen, gevoetbald op de camping of spelletjes gedaan. Hoe was 
jouw vakantie, Jaron?  

Jaron  Ik was met mijn oma aan het begin van de vakantie een paar dagen in Gent. Het 
was de eerste keer dat ik naar België ging.  

Lars  En wat hebben jullie daar gedaan? Alleen door de stad gewandeld?  
Jaron  Ja, zo’n beetje wel. We waren nog winkelen en in een leuk natuurmuseum – De 

wereld van Kina – met filmpjes, simulaties en spelletjes. Maar het was vooral fijn 
om een paar dagen met mijn oma door te brengen.  
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Lars  Leuk, hoor. Wilde je niet nog met je ouders weg?  
Jaron  Ja, dat was het plan, maar mijn moeder kon helaas geen vrij krijgen.  
Lars Wat heb je dan de rest van de vakantie gedaan?  
Jaron Ik heb wat uitstapjes gemaakt. En ik heb veel thuis gechild. Dat is eigenlijk ook 

best leuk.  
Lars  Klopt! De volgende keer kun je wel even appen. Als ik er ook ben, kunnen we 

afspreken. Waarom is Makana er eigenlijk nog niet?  
Jaron Het vliegtuig heeft vertraging opgelopen op de terugweg. Volgens mij zijn ze nog 

steeds niet op Schiphol. Maar ze appte me wel dat het erg leuk was in Canada.  
Lars  Ze was in Canada? Wat gaaf! Hoe lang was ze daar? Twee weken?  
Jaron Nee, maar liefst vier weken!  
Lars  Wat leuk!  
Jaron Wel vier weken met haar ouders en broer in een hele kleine camper.  
Lars  Ja, maar toch erg leuk. Waar waren ze zoal?  
Jaron Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ze in Montréal zijn gestart en een lange 

rondreis wilden maken.  
Lars  Ik ben erg benieuwd naar haar verhalen. Ze heeft er vast veel interessante 

dingen gezien, mooie natuur en grote steden.  
Jaron  Inderdaad! Misschien stuurt ze alvast wat foto’s. Ik zal het haar even vragen.  
Lars  Ja, goed idee! Kom, we moeten naar binnen. Meteen het eerste uur wiskunde ...  

 
opdracht 5  
 
Job en Joop 
op vakantie in Denemarken 
lekker zeven dagen weg 
op de eerste dag met het schip aankomen  
in de haven veel schepen  
een aantal kleine en grote steden bekijken  
Kopenhagen, een mooie stad 
door Denemarken met de bus 
lange en lege wegen  
een leuke vakantie hebben  
 
opdracht 7  
 

Welk kraam? Wat kopen ze? Hoeveel kost het? 
Groenteboer 2 kilo spinazie 

pond tomaten 
vier uien 
2 kilo aardappels 
2 doosjes aardbeien 

11,40 euro 

Visboer vier zalmfilets 
3 ons krabsalade 

22,50 euro 

Melkboer 2 ons Parmezaanse kaas 
10 eieren 

5,20 euro 
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opdracht 8  
 

Pelle Mam, wat eten we vandaag? Ik heb echt zin in iets lekkers. 
Moeder Ik weet het nog niet. Heb jij een idee? 
Pelle Ik lust wel pasta met spinazie en zalm. 
Moeder Prima. Maar dan moeten we langs de markt om boodschappen te doen. 
Pelle Echt? Daar heb ik niet zo veel zin in. Kun je niet alleen gaan? 
Moeder Kom op. Wees blij dat we een keertje iets met z’n tweetjes kunnen doen. 

We kunnen ook nog samen ergens iets lekkers gaan drinken. 
Pelle Nou, oké. Vooruit dan maar. 
Moeder Gezellig. Het duurt ook niet lang. We moeten alleen naar de groenteboer 

en de visboer. 
(…)  
Verkoper Goedemiddag mevrouw, zegt u het maar. 
Moeder Ik wil graag twee kilo verse spinazie, een pond tomaten en vier uien. 
Verkoper Anders nog iets, mevrouw?  
Moeder Zijn de aardappels in de aanbieding? 
Verkoper De kruimige aardappels zijn in de aanbieding. 
Moeder Wat kosten die? 
Verkoper Een kilo voor € 1. 
Moeder Doet u maar twee kilo. 
Verkoper Natuurlijk, anders nog iets? We hebben ook heerlijk fruit. 
Moeder Wil je misschien aardbeien, Pelle? Die zien er lekker uit, toch?  

Hoe duur is een doos aardbeien, meneer? 
Verkoper Een doos is € 2, maar twee doosjes zijn slechts € 3,50. 
Moeder Pakt u dan maar twee doosjes in voor ons. 
Verkoper Bedankt, anders nog iets? 
Moeder Dat was het. 
Verkoper Dat is dan € 11,40 bij elkaar. 
Moeder Alstublieft, € 15. 
Verkoper Met 60 cent is 12 en 3 is 15. Bedankt mevrouw, en een fijne dag verder. 
(…)  
Moeder Hallo! We hebben zalm nodig. 
Verkoopster Dat komt goed uit. De zalm is vandaag voor € 11,50 per pond in de 

aanbieding. 
Moeder Heb je alleen maar hele zalm? We wilden eigenlijk zalmfilet. 
Verkoopster Zalmfilet heb ik ook, die ligt hier. 
Moeder Geef maar vier stuks. We eten vanavond pasta met zalmfilet en lekker 

verse spinazie. 
Verkoopster Heerlijk, hoor. Anders nog iets? 



© www.taalunieversum.org 
 

Moeder Doe nog maar drie ons krabsalade. Dat is lekker bij de lunch. 
Verkoopster Vergeet dan niet hiernaast bij de bakkerskraam verse broodjes te halen. 
Moeder Wat een goed idee. Wat krijg je van me? 
Kat Miauw. Miauw. 
Verkoopster Wegwezen! Hier krijgen jullie niets! 
Moeder Heb je nog steeds zo’n last van die zwerfkatten? 
Verkoopster Ja, ze zijn zo brutaal. Nou, de vis is € 22,50 in totaal. 
Moeder Prima. Ik heb het ook nog gepast. 
Verkoopster Fantastisch, bedankt! En eet smakelijk. 
(…)  
Pelle Mam, hoelang duurt het nog? We wilden snel naar de markt en dan nog 

lekker wat drinken. 
Moeder Alleen nog naar de melkboer en langs de slager. 
Pelle De volgende keer ga ik niet mee.  
Verkoopster Wie is er aan de beurt? Wat mag het zijn, mevrouw? 
Moeder Graag twee ons Parmezaanse kaas en tien eieren. 
Verkoopster Natuurlijk. Mag het een beetje meer zijn? Zo’n 220 gram? 
Moeder Ja, hoor, geen probleem. 
Verkoopster Anders nog iets? 
Moeder Nee, bedankt. Dat was het. 
Verkoopster Even kijken, dat is dan € 5,20 bij elkaar.  
Moeder Alstublieft. 
Verkoopster Met € 4,80 is 10. Bedankt. 
Moeder Tot ziens.  

Ga maar op dat terrasje daar zitten en bestel alvast twee ijsthee voor ons. 
Ik loop nog snel langs de slager. 

Pelle Doe ik. Tot zo! 
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opdracht 9  
 

 Jeppe  
 

Clara  
 

docente  
 

ontbijt 
 
 

een banaan en een 
glas water 

muesli met yoghurt, 
kopje thee (een 
appel) 

2 boterhammen: kaas, 
hagelslag 

lunch 
 
 

3 boterhammen: 
leverworst, kaas, 
pindakaas, karnemelk 

een broodje gezond, 
water 

appel, boterham met 
smeerkaas, drie 
kopjes koffie 

tussendoortje  
 
 

koekje, fruit chocola, cola fruit en een paar 
crackers met kaas  
 

avondeten  
 
 

lekkerbek met friet en 
sla, vanillevla 

stamppot (hutsput), 
jus, rookworst, warme 
melk 

snert, kopje thee, 
beetje snoep 

 
opdracht 10 
 
Docente Goedemorgen allemaal! We beginnen vandaag met ons nieuwe onderwerp: 

voeding. Jullie hadden een huiswerkopdracht. Rens, kun je even vertellen wat 
de opdracht was?  

Rens  We moesten een dag lang alles opschrijven wat we hebben gegeten. Hier in de 
les moeten we dat kort presenteren.  

Docente  Juist. Wie wil er beginnen? Jeppe?  
Jeppe Oké. Even kijken. Ik ben ’s ochtends eigenlijk altijd te laat. Daarom heb ik niet 

veel tijd om te ontbijten. Gisteren heb ik, zoals meestal eigenlijk, een banaan 
gegeten en een glas water gedronken. Mijn moeder vindt dat niet goed, maar 
ik heb geen zin om nog eerder op te staan. Voor de lunch had ik gisteren drie 
boterhammen: één met leverworst, één met kaas en één met pindakaas. 
Meestal heb ik ook nog komkommer of paprika in mijn broodtrommel, maar 
gisteren niet. In de kantine heb ik een pak karnemelk gekocht. Dat vind ik erg 
lekker. Toen ik uit school kwam, heeft mijn moeder thee gezet voor ons. Dat 
doet ze elke middag. We nemen dan altijd samen de dag door en eten er een 
koekje bij en wat fruit. ’s Avonds heeft mijn vader het eten klaargemaakt. We 
aten lekkerbek met friet en sla. En als toetje hadden we vanillevla.  

Docente  Interessant, Jeppe. Soraya, je hebt een vraag?  
Soraya  Ja, ik weet niet wat lekkerbek is. Kan je dat uitleggen, Jeppe?  
Jeppe Natuurlijk, hoor. Lekkerbek is vis. Volgens mij moet je eerst een beslag maken 

van water, meel en zout. Dan haal je de vis door het beslag en frituur je hem.  
Docente  Klopt. Dank je wel, Jeppe! Wie wil nu vertellen? Ja, Clara. Begin maar!  
Clara Ik kan niet zonder eten het huis uit. Als ontbijt eet ik altijd muesli met yoghurt 

en drink ik een kopje thee, ook gisteren dus. In de eerste pauze op school heb 
ik een appel gegeten. We hadden geen brood meer in huis, daarom heeft mijn 
vader me geld meegegeven voor de lunch. Ik ben na aardrijkskunde samen met 
Lisa en Jeroen naar de kantine gegaan en heb daar een broodje gezond 
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gekocht. Dat is een broodje dat met ham en kaas is belegd. Ik drink op school 
alleen water. Gisteren heb ik mijn fles twee keer bijgevuld met kraanwater. Na 
school was ik alleen thuis. Dus heb ik – heel fout natuurlijk – chocola gegeten 
en een glas cola gedronken. ‘s Avonds heeft mijn moeder stamppot gemaakt. 
Een toetje hebben we door de week eigenlijk nooit. Voor het slapengaan heb ik 
nog een beker warme melk gedronken.  

Docente  Ik begrijp heel goed dat je na school zin in snoep hebt. We gaan het er in de 
volgende les wel over hebben wat je kunt doen om niet te veel suiker binnen 
te krijgen. Zeg, Clara, stamppot is een gerecht dat heel verschillend kan zijn. 
Hoe kan je aan iemand die het niet kent, uitleggen wat het is?  

Clara  Stamppot bestaat uit aardappels, groenten en andere dingen die je samen in 
een grote pan moet stampen.  

Docente Wat voor stamppot heeft je moeder gemaakt?  
Clara  We hadden hutspot. Dat is stamppot die je maakt van aardappels, uien en 

wortels. Daar hebben we jus en een rookworst van de Hema bij gegeten.  
Docente Lekker. Nu zal ik vertellen wat ik gisteren heb gegeten. ’s Ochtends heb ik met 

mijn gezin ontbeten. Ik heb twee boterhammen gegeten: één met kaas en één 
met hagelslag.  

Rens  Mevrouw, wat is uw lievelingshagelslag?  
Docente  De hagelslag die geel, roze en oranje gekleurd is. Hoe heet die ook alweer?  
Rens  Bedoelt u vruchtenhagel?  
Docente  Ja, precies, vruchtenhagel. Ik heb twee kopjes koffie gedronken. Op school had 

ik maar weinig tijd om te eten. Ik vlieg altijd van les naar les en tussendoor 
overleg ik met de andere docenten. Daarom heb ik als lunch alleen een appel 
en een boterham met smeerkaas gegeten en drie kopjes koffie gedronken. Dat 
is natuurlijk niet erg gezond, dat weet ik wel. Toen ik uit school kwam, had ik 
wel erg trek. Ik heb fruit gegeten en een paar crackers met kaas. ’s Avonds was 
mijn man aan de beurt om te koken. Hij heeft snert gemaakt. Dat vind ik 
heerlijk! 

Clara  Snert? Wat is dat, mevrouw?  
Jeppe  Snert is erwtensoep. Ken je dat niet?  
Clara  Jawel, hoor.  
Docente  Een toetje hadden we niet. Maar toen de kinderen naar bed waren en ik al het 

nakijkwerk af had, heb ik nog een kopje thee gedronken en een beetje 
gesnoept.  

Leerlingen  Mevrouw!  

 
opdracht 11  

  
A. Waar Niet 

waar 
   

1. Saïd belt naar het kapsalon. c  ü  
2. De bestelling is voor het avondeten. ü  c  
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3. Anouk wil eten bestellen bij cafetaria De Gezellige Hoek. c  ü  
4. Saïd kan uit drie sauzen kiezen. ü  c  
5. Saïd kan contant betalen of pinnen. ü  c  
6. De bestelling wordt over een halfuur bij Saïd thuis bezorgd. c  ü  
7. Saïd betaaltt € 2,50 voor de bezorging. c  ü  
8. In totaal moet Saïd 18,50 € betalen. ü  c  

 
B. 
 
Anouk  Goedenavond. Cafetaria De Gezellige Hoek. Met Anouk. 

Saïd  Hallo. Met Saïd. Ik wil graag eten bestellen.  

Anouk  Tuurlijk. Zeg het maar. 

Saïd  Ik wil graag één kapsalon en één falafelschotel bestellen.  

Anouk  Eén kapsalon en één falafelschotel. Welke saus wil je erbij?  

Saïd  Welke sauzen zijn er?  

Anouk  We hebben sambal, knoflooksaus en yoghurtsaus.  

Saïd  Doe dan maar sambal en knoflooksaus, alsjeblieft.  

Anouk  Wil je nog iets te drinken erbij?  

Saïd  Ja, hoor. Een colaatje en een ayran, graag.  

Anouk  Staat genoteerd. Kom je het hier ophalen of zullen we het komen bezorgen?  

Saïd  Wat kost de bezorging?  

Anouk  Die is € 2,50 extra.  

Saïd  Dan kom ik het wel even ophalen. Geen probleem.  

Anouk  En hoe laat ben je er?  

Saïd  Is over een half uurtje goed?  

Anouk  Ja, hoor, dat redden we. Op welke naam mag ik het zetten?  

Saïd  Op Saïd Nouri.  

Anouk  En heb je een telefoonnummer voor mij?  

Saïd  Ja, dat is 06 23 22 32 55. Hoe kan ik betalen?  

Anouk  Je kunt contant betalen of pinnen. Je bestelling is in totaal € 18,50.  

Saïd  Prima. Dank je wel.  
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Anouk  Ik heb genoteerd voor Saïd: één kapsalon, één falafelschotel, sambal en 

knoflooksaus, één ayran en één cola. En je komt het zelf ophalen tegen half 

acht. Tot zo! 

Saïd  Bedankt. Dag. 

 
opdracht 14 
 
B. 

1. pakken: stemloos (met sterke lipspanning) 

2. bakken: stemhebbend 

 

3. de peer: stemloos (met sterke lipspanning) 

4. de beer: stemhebbend 

 

5. toen: stemloos (met sterke tongspanning) 

6. Doen: stemhebbend  

 

7. de yoghurt: stemloos 

8. het brood: stemloos, zoals de t 

 

9. het pad: allebei stemloos 

10. het bad: de b stemhebbend en de d stemloos (zoals t) 

 

11. het sap: stemloos 

12. ik heb: idem als de p 

 



© www.taalunieversum.org 
 

Opdracht 15  
 
A.  

  
b 
 

 
p 

 
d 
 

 
t 

7.     X 

8.  X    

9.    X  

10.     X 

11.   X  X 

12.  X    

 
B.  
1. de tomaat 
2. de banaan 
3. de druif 
4. de thee 
5. het pak 
6. de bak 
 
opdracht 16  
 
1. het koekje 
2. de komkommer  
3. de ketchup  
4. de hagelslag  
5. het gebak  
6. de kaas  
7. de yoghurt  
8. het gehakt  
 
opdracht 18  
 
A. 

2. Bij een verjaardag, als iemand jarig is 
4. Gefeliciteerd (met je verjaardag)!  

Proficiat! (in België) 
1. Lang zal hij leven 
2. Lang zullen ze leven 
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opdracht 19  
 
A.  
Hoe heten de bellers? Julian en Charmee 
Wie belt wie? Charmee belt Julian 
Waarover gaat het telefoongesprek? Over een verjaardagscadeautje voor Cas 
 
B.  
Hoe heeft Cas zijn vrienden voor zijn verjaardag uitgenodigd? 

c Via een brief. 
ü Via een e-mail. 
c Via Whatsapp. 

 
Charmee is niet zo creatief. Wat geeft ze meestal als cadeau? 

ü Een bioscoopbon. 
c Een cadeaubon voor een telefoon. 
c Een spelletje. 

 
Waarom wil Charmee Cas iets bijzonders geven? 

c Omdat ze iets leuks wil doen. 
c Omdat ze met hem naar de bioscoop wil. 
ü Omdat hij zijn verjaardag bijna nooit viert. 

 
Welk cadeau stelt Julian voor? 

c Een uitje naar Haarlem of Wijk aan Zee. 
c Een driewieler om te gaan strandzeilen. 
ü Een cadeaubon om te gaan strandzeilen. 

 
Wat besluiten Julian en Charmee? 

c Cas appt Maartje en Tom, Charmee zoekt uit hoe duur het strandzeilen is. 
ü Charmee zoekt uit hoe duur het is, Julian appt Maartje en Tom om te vragen of ze 

meedoen. 
c Charmee maakt een nieuwe appgroep aan, Julian appt Maartje en Tom om te vragen 

of ze meedoen. 
 
 

Julian Met Julian. 
Charmee Hoi, met Charmee. Ik heb net een mailtje met de uitnodiging voor de 

verjaardag van Cas gekregen. Jij ook? 
Julian Nee, maar wacht ik kijk even … Ja, ik ook. Vet! We gaan zeker barbecueën. 

Gaaf! 
Charmee Ik zit over een cadeautje na te denken. Heb jij misschien een idee? Jij bent 

zijn beste vriend. 
Julian Niet echt. Ik heb zelf al moeite om een cadeautje te vinden. Het is altijd 

moeilijk om iets voor hem te verzinnen. Heb je helemaal geen idee? 
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Charmee Nee, maar dat verbaast me ook niet, want ik ben niet zo creatief. Ik geef 
meestal een bioscoopbon of een cadeaubon voor een spelletje op de 
telefoon. 

Julian Dat is toch ook goed. Dat vindt hij echt heel leuk. En misschien neemt hij jou 
dan mee naar de bios. 

Charmee Ja, natuurlijk, maar hij viert zijn verjaardag bijna nooit. Dan kunnen we hem 
deze keer toch wel iets bijzonders geven. Misschien kunnen we ook met z’n 
allen iets leuks doen. Wat vind je daarvan? 

Julian Dat is een goed plan. Wacht even. Er schiet me net te binnen dat hij laatst 
zei dat hij een keer wil strandzeilen. 

Charmee Strandzeilen, wat is dat? 
Julian Nou, hoe moet ik dat uitleggen? Het wordt ook wel blokarten genoemd. In 

principe is het zeilen, maar dan op het strand. Je zit in een soort driewieler 
met een groot zeil en je racet over het strand. 

Charmee En kan je dat hier in de buurt doen? 
Julian Ja, hoor, in de buurt van Haarlem. In Wijk aan Zee is een strandtent waar je 

volgens mij cadeaubonnen kan kopen. Misschien kunnen we ook via 
internet een cadeaubon kopen. 

Charmee Hartstikke leuk idee. Ik zoek even uit hoe duur het is, en dan vertellen we 
het aan de anderen. Misschien wil nog iemand meedoen. 

Julian Maartje en Tom doen vast wel mee. Ik zal ze zo even appen. 
Charmee Ja, doe maar. Maar maak dan een nieuwe appgroep aan. Anders leest Cas 

het nog. 
Julian Tuurlijk, hoor. Wat denk jij dan? Later! 
Charmee Doei! 
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opdracht 21  
 
A. Wat hoort bij elkaar? 

1. G 

2. H 

3. A 

4. C 

5. D 

6. I 

7. B 

8. E 

9. F 

 
B.  

 Tim  
 

Danielle, Gerben Patricia, Paul, Lieke 

de feestdag oud en nieuw zilveren bruiloft Kerstmis 
de datum 31 december 28 oktober (25 jaar 

geleden) 
25 december 

wie? twee families familie, vrienden, 
kennissen 

Patricia, Paul, Lieke 
en Maria 

de felicitatie 
/wens 

Gelukkig nieuwjaar! 
Veel succes met alles 
in het nieuwe jaar! 

Ik wens jullie nog heel 
veel gelukkige jaren toe.  
Goede reis! Veel plezier! 

Hartelijke groeten! 

het cadeau (vuurwerk, oliebol) tweede huwelijksreis 
naar Berlijn  
 

een pak Pfeffer-
kuchen en een fles 
Punsch 

 
Dialoog 1 
 
iedereen  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Gelukkig nieuwjaar!  
Lara  Gelukkig nieuwjaar, Tim! Veel succes met alles in het nieuwe jaar! Wat een 

geweldig idee om oud en nieuw samen met de twee families te vieren. 
Tim  Ik vind het ook heel erg gezellig met jullie. Zullen we naar buiten gaan om 

naar het vuurwerk te kijken?  
Lara  Prima. Maar eerst neem ik nog een oliebol.  
 
Dialoog 2 

 

Bert  Hartelijk welkom allemaal. Op 28 oktober, 25 jaar geleden, stond ik hier ook 
al een speech voor Danielle en Gerben te houden. Daar waren de meeste van 
jullie ook bij aanwezig – familie, vrienden, kennissen. Adam, Sara, Max en 
Hanna waren er toen natuurlijk nog niet. Wat hebben zij de zilveren bruiloft 
van hun ouders voortreffelijk georganiseerd. Ik hou het kort, maar ik wil jullie 
toch nog even van harte feliciteren. Ik wens jullie nog heel veel gelukkige 
jaren samen toe. Jullie beginnen deze nieuwe huwelijksperiode met een 
tweede huwelijksreis naar Berlijn die jullie van de hele familie cadeau krijgen. 
Goede reis en veel plezier!  

 
Dialoog 3 

 

Patricia Paul, Lieke, we hebben net een kerstpakket van Maria uit Keulen gekregen.  
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Lieke  Leuk, wat zit erin?  
Patricia  Ik lees even het kaartje voor. “Lieve Patricia, Paul en Lieke, prettige 

kerstdagen! Ik wens jullie een gezellig kerstfeest vol warmte, licht en geluk 
toe. Hoewel jullie in Nederland gewoonlijk geen cadeaus met de kerst krijgen, 
stuur ik jullie iets kleins uit Keulen omdat ik weet dat jullie dat leuk vinden. 
Hartelijke groeten, Maria.” 

Lieke  En, wat is het?  
Patricia  Een pak Pfefferkuchen* en een fles Punsch*.  
Lieke  Nou, dat wordt dan zeker een geslaagde kerst.  
 
* Pfefferkuchen = peperkoek 
* Punsch = soort sterkedrank uit Zweden 
 
opdracht 22  
 
Deze mensen kinken erg vriendelijk. Dat hoor je aan hun intonatie. 
 
Intonatie is de toonhoogte van je stem. Die gebruik je om (extra) betekenis te geven aan je 
woorden of om emoties uit te drukken. Bij het stellen van vragen gaat je stem op het eind 
van de vraag vaak omhoog, zoals je in deze dialogen kunt horen. Wijs de leerlingen of 
cursisten daarop en laat ze zelf oefenen. 
 
opdracht 23  
 

A. 
 

   L   neutraal    J 

1. Ik kom wat later.  c  ü  c  

2. Hier heb ik een cadeautje voor jou.  c  c  ü  

3. Ik kan niet op je feestje komen.  

 

ü  c  c  

B. 
1. Ik kom wat later.  
Goed. Dan weet ik het. 
2. Hier heb ik een cadeautje voor jou.  
O, wat fijn! 
3. Ik kan niet op je feestje komen.  
O, wat jammer! 
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opdracht 25  
 
A.  
 

1. Hallo. Hoe gaat het met je?  
c  Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 

ü  Nou, het gaat niet zo goed. 
c  Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 

 
2. Wat is er aan de hand?  

ü Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 
c Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 
c Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er 

opeens een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over 
mijn stuur gevallen. 

 
3. Wat is er gebeurd?  

c De moeder van een vriendin heeft me gebracht. Mijn vader komt me zo 
ophalen. 

c Mijn rechterbeen en mijn voet doen pijn en ook mijn rechterarm doet zeer. Ik 
kan nauwelijks meer lopen en ik kan mijn schoen helemaal niet meer 
aantrekken.  

ü Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er opeens 
een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over mijn stuur 
gevallen. 

 
4. Hm. Waar heb je precies pijn?  

c O, nee. Zegt u het maar. 
ü Mijn rechterbeen en mijn voet doen pijn, en ook mijn rechterarm doet zeer. Ik kan 

nauwelijks meer lopen en ik kan mijn schoen helemaal niet meer aantrekken.  
c Op weg naar school fiets ik altijd door een woonwijk. Vanmorgen rende er 

opeens een hond uit een tuin. Ik moest heel hard remmen en ben toen over 
mijn stuur gevallen. 

 
5. Ben je alleen hiernaartoe gekomen?  

c Goed, dan wacht ik even. 
c Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 

ü De moeder van een vriendin heeft me gebracht. Mijn vader komt me zo ophalen. 
 
6. We gaan van je been en arm een foto maken en dan zien we wel weer verder.  

ü Oké. Hoelang gaat dat duren? We hebben vandaag nog een toets voor Engels.  
c Nou, het gaat niet zo goed. 
c Goed, dan wacht ik even. 

 
7. Ik denk ongeveer anderhalf uur.  

c Dank u wel voor uw hulp, dokter.  
ü Goed, dan wacht ik even. 

c O, nee. Zegt u het maar. 
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(...)  

 
8. Ik heb helaas geen goed nieuws.  

ü O, nee. Zegt u het maar. 
c Ik ben vanmorgen van mijn fiets gevallen. 
c Nee, toch. Kan ik dan nog wel fietsen en naar school? 

 
9. Met je been moet je het even rustig aan doen. Maar in principe is alleen de enkel een 
beetje verstuikt. Met deze zalf moet je je been en voet insmeren.  

c Nou, het gaat niet zo goed. 
ü Dat valt mee, dokter. Maar wat is er met mijn arm? 

c Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 
 
10. Dat valt tegen, want je arm is gebroken.  

c O, nee. Zegt u het maar. 
c Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 

ü Nee, toch. Kan ik dan nog wel fietsen en naar school?  
 
11. Je kan waarschijnlijk vier tot zes weken niet fietsen, maar je kan wel naar school.  

c Goed, dan wacht ik even. 
c Dank u wel voor uw hulp, dokter. 

ü Wat stom! Dan moet ik elke dag met de bus. 
 
12. De verpleger gaat nu het gipsverband aanleggen. Beterschap!  

ü Dank u wel voor uw hulp, dokter. 
c Nou, het gaat niet zo goed. 
c Goed, dan wacht ik even. 

 
opdracht 26  
 
A. 
 
Kathelijn is ziek. Haar schouders, armen, benen – alles doet zeer. Ze besluit de huisarts te 
bellen. De huisarts kan ook niets doen. Kathelijn heeft griep. Ze trekt haar trui en 
spijkerbroek uit en gaat naar bed. Lekker een paar dagen in bed blijven en uitrusten. Naar 
de universiteit gaat ze vandaag niet. Kathelijns vriend Wouter komt even langs en zet voor 
haar een kopje thee.  
 
D. 
Kathelijn is ziek. Haar schouders, armen, benen – alles doet zeer. Ze besluit de huisarts te 
bellen. De huisarts kan ook niets doen. Kathelijn heeft griep. Ze trekt haar trui en 
spijkerbroek uit en gaat naar bed. Lekker een paar dagen in bed blijven en uitrusten. Naar de 
universiteit gaat ze vandaag niet. Kathelijns vriend Wouter komt even langs en zet voor haar 
een kopje thee.  
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opdracht 27  
 
A.  

 ei/ij au/ou ui ee 

1. c  ü  c  c  

2. c  c  ü  c  

3. c  c  ü  c  

4. c  ü  c  c  

5. c  c  c  ü  

6. c  c  c  ü  

7. ü  c  c  c  

8. ü  c  c  ü  

 
B.  

1. de schouder 
2. de buik 
3. de trui 
4. augustus 
5. het been 
6. zeer 
7. wijd 
8. de keelpijn 

 
opdracht 28  
 
1. de eeuw 
2. de meeuw  
3. de sneeuw  
4. nieuw 
5. benieuwd  
6. uw  
7. gauw 
8. blauw 
9. nauwelijks  
10. de vrouw  
11. de mouw  
12. het gebouw  
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opdracht 29  
 
A. 
1. Die lijkt een beetje krap. Lina zou een maatje groter moeten nemen. 
2. Op de derde verdieping. 
3. Hij heeft liever een effen blauw hemd. 
4. Maat 43. 
5. Rood met stippen. 
 
B.    
1.  
Lina  Wat vind je van deze broek, Han?  
Han  Wil je het echt weten?! Nou, hij lijkt een beetje krap. Als ik jou was, zou ik 

toch een maatje groter nemen.  
Lina  Vind je? Ik vind eigenlijk dat hij juist heel goed zit.  
Han  Als je dat vindt, schatje, dan moet je hem maar kopen.  
Lina  Nou, nu weet ik het niet meer. Misschien zit hij inderdaad een beetje 

strak. Ik ga maar een andere broek passen, oké?  
Han  Doe maar, lieverd. Ik blijf hier wel even wachten.  
 
2.  

 

Gerard  Goedenavond. We zoeken herenkleding.  
Verkoopster 1 Die vindt u op de derde verdieping, meneer.  
(…) 

 

Gerard  We zoeken een blauw overhemd. We hebben dit gevonden, maar de 
mouwen zijn te kort. Hebt u nog andere overhemden?  

Verkoopster 2 Ja. Welke maat hebt u nodig?  
Gerard  Dat weten we niet precies. Mijn zoon heeft tot nu toe maat S gedragen, 

maar ik denk dat die te klein wordt.  
Verkoopster 2 Wat vind je van een geruit of gestreept overhemd?  
Louis  Ik wil liever effen blauw. 
Verkoopster 2 Dit bijvoorbeeld? Wil je het passen?  
Louis  Ja, graag. Waar zijn de paskamers?  
Verkoopster 2 Daar, helemaal achterin.  
 
3. 

 

Verkoper Hallo.  
Marcel  Hoi. Ik heb gisteren deze voetbalschoenen gekocht, maar ze zitten toch 

niet goed. Zou ik ze kunnen ruilen?  
Verkoper Dat kan, maar we geven geen geld terug. Je krijgt een tegoedbon. Maar je 

kan natuurlijk ook een andere maat proberen.  
Marcel  Heb je ze misschien nog een maatje kleiner?  
Verkoper Ik ga even voor je kijken. Een ogenblik, alsjeblieft ... Maat 42 heb ik hier.  
Marcel  Zou ik ze nog even kunnen passen?  
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Verkoper Natuurlijk.  
 
4. 

 

Verkoopster  Goedemiddag, mevrouw. Kan ik u helpen?  
Roos  Ik ben op zoek naar een jurk voor mijn kleindochter.  
Verkoopster De jurken zijn hier. Welke maat heeft uw kleindochter?  
Roos  Ik denk maat M. Ze is 15 en draagt nooit jurken, maar mij lijkt dat erg leuk.  
Verkoopster Wat vindt u van deze jurk met stippen? Die verkopen we best vaak aan 

jonge dames. Hij staat altijd erg goed.  
Roos  Mooi. Hebt u deze ook in het rood?  
Verkoopster Ja, die hangt hier. Alstublieft.  
Roos  Bedankt. Hij ziet er wel erg groot uit. Zou ik hem mogen ruilen als hij niet 

past?  
Verkoopster Ja, hoor. Dat is geen probleem.  
 
opdracht 30  
 
A. 
1. Ze praten over school: de slechte cijfers van Noud, de reactie van zijn ouders, de nieuwe 
leraar meneer De Graaf … 
2. Hij heeft een 6 voor zijn proefwerk biologie en kreeg een so van geschiedenis terwijl hij 
niet geleerd had. 
3. Rustig, sceptisch, hij gelooft niet alles wat Noud zegt. 
 
B. 

 waar niet waar 
1. Noud is voor de eerste keer in zijn leven wanhopig.   X 
2. Noud vindt dit de vervelendste week van het jaar.  X 
3. Voor biologie heeft Noud nog nooit minder dan een 6 gehaald. X  
4. Paul vindt dat Noud overdrijft. X  
5. Paul gelooft niet dat Nouds ouders woedend zullen zijn. X  
6. Paul vindt meneer De Graaf een aardige docent. X  
7. Paul was erg melig tijdens de rondleiding in het museum.   X 
8. Julian heeft de rondleiding in het museum gemist.  X 

 
 
C.  
Noud is vaker wanhopig. Paul zegt dat hij Noud al honderd keer heeft horen zeggen dat hij 
wanhopig is. 
Noud vindt dit de vervelendste dag van de week. 
Een paar etters deden bijzonder melig tijdens de rondleiding in het museum. 
Julian heeft de rondleiding in het museum verstoord. Hij was het irritantst. 
 
Noud  Hé Paul.  
Paul  Hoi Noud! Hoe gaat het met je? Je ziet er niet heel blij uit.  
Noud  Ja, dat kan heel goed. Ik ben echt wanhopig.  



© www.taalunieversum.org 
 

Paul  Ho, wacht even. Dit hoor ik nu al voor de honderdste keer.  
Noud  Ja, je hebt gelijk. Ik ben wel vaak chagrijnig. Maar er is niets irritanter dan school 

en ouders die over school zeuren.  
Paul  Wat is er dan gebeurd vandaag?  
Noud  Nou, ten eerste hebben we het proefwerk biologie teruggekregen. Ik werd er 

niet vrolijk van, hoor. En het werd nog erger. We kregen ook nog een so 
geschiedenis en ik had helemaal niet geleerd. Vandaag is echt de vervelendste 
dag van de hele week.  

Paul  Eerlijk gezegd heb ik je al vaker horen klagen over proefwerken en so’s en 
uiteindelijk vielen je cijfers altijd reuze mee. Meestal waren ze beter dan mijn 
cijfers.  

Noud  Paul, ik heb een 6 voor biologie! Dat is het slechtste cijfer dat ik ooit heb 
gekregen voor dit vak. Dan is het toch de gewoonste zaak van de wereld dat ik 
een beetje verdrietig ben.  

Paul  Ik snap dat je verdrietig bent, maar wanhopig? Dat lijkt mij wat overdreven.  
Noud  Je hebt mijn ouders nog niet meegemaakt als ik met een 7 of slechter thuiskom. 

Ze zullen heel woedend zijn.  
Paul  Je ouders zijn de meest ontspannen mensen die ik ken. Het zal vast meevallen.  
Noud  Ik weet het niet. Je denkt er te makkelijk over.  
Paul  Zal ik met je meegaan? Dan reageren je ouders misschien wat cooler.  
Noud  Ja, goed plan. Waarschijnlijk zijn ze er nu nog niet, maar ze komen straks thuis.  
Paul  Ik vertel je onderweg wat ik vandaag heb meegemaakt. Dat vind je vast erg 

grappig.  
Noud  Is goed. Vertel.  
Paul  We hebben toch een nieuwe docent voor aardrijkskunde, meneer De Graaf. 

Volgens mij is hij de aardigste docent van de hele school. Vanochtend gingen we 
met hem naar het museum. Er was een tentoonstelling over de 
klimaatverandering. Een paar van die etters in onze klas deden tijdens de 
rondleiding bijzonder melig. Het irritantst was Julian, de zoon van onze buren. 
Toen heeft meneer De Graaf ineens ...  

Noud  Laten we wat sneller lopen. Er komt onweer aan.  
Paul  Klopt, laten we opschieten. Meneer De Graaf heeft dus ineens ...  
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opdracht 32  
 
A. 

 ij / ei sjwa 
 

1. vergelijken  

2. vrolijk 

3. eerlijk 

4. blijkbaar  

5. gelijk hebben  

6. avontuurlijk  

7. lijken 

8. hartelijk  

ü  

c  

c  

ü  

ü  

c  

ü  

c  

c  

ü  

ü  

c  

c  

ü  

c  

ü  

 
C. 
 
Mogelijke woorden: vriendelijk, lelijk, redelijk, bijvoorbeeld 
 
opdracht 33  
 
A. 

1. pesten  
2. de mentor 
3. het telefoontje 
4. de prijsvraag 
5. deelnemen 
6. mailen 

 

B. 

Dialoog 
Mats Dat zal ik dan morgen meteen doen. Ik zal in ieder geval eind van de week 

doorgeven of we meedoen of niet. Hartelijk bedankt voor het telefoontje en 
tot mails. 

Moeder Wie was dat nou, Mats? 
Mats Dat was mevrouw Douma. 
Moeder Wie is dat? 
Mats Ze werkt bij een bureau dat workshops over sociale media verzorgt. 
Moeder En waarom belt ze jou? 
Mats We kregen van meneer Postma, onze mentor, de opdracht om op internet op 

zoek te gaan naar tips en trucs voor het omgaan met sociale media, zodat we 
die in de mentorklas met z’n allen kunnen bespreken. 
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Moeder Wat een leuke opdracht! Hoe komt hij op dat idee? 
Mats Weet ik niet. Misschien omdat laatst leerlingen uit klas 1c iemand op 

Instagram pestten. 
Moeder Ja, daar hebben we het op de ouderavond afgelopen week ook over gehad. Ik 

was verbaasd dat zoiets bij jullie op school gebeurt. En daarom belt die 
mevrouw je nu? 

Mats Je laat me niet uitpraten, mam. Ik heb haar bureau gevonden bij mijn 
zoektocht online. Ze verzorgt workshops voor leerlingen over het gebruik van 
sociale media. En ik dacht dat dit misschien ook wel leuk zou zijn voor onze 
klas. Daarom heb ik haar vanmiddag gemaild en om wat meer informatie 
gevraagd. Toen ze mijn mail las, belde ze me meteen. 

Moeder En wat zei ze? 
Mats Ze vertelde wat ze in zo’n workshop allemaal doet. Ze helpt leerlingen om 

bewust met sociale media om te gaan. Dat voorkomt dat leerlingen gepest of 
buitengesloten worden. 

Moeder Het klinkt erg interessant. En kost die workshop geen geld dan? 
Mats Eigenlijk wel, maar ze zei ook dat ze op dit moment een prijsvraag hebben. Je 

kan er met de hele klas aan deelnemen, en je kan dus een gratis workshop 
winnen. Ze mailt me straks alle details. Morgen ga ik het dan met meneer 
Postma overleggen. 

Moeder Wat leuk! Ik ben benieuwd of het lukt. 
Mats Ik ook, maar het zal vast wel goedkomen. Je kent mijn klasgenoten toch – ze 

zijn altijd in voor een leuk wedstrijdje. 
 
opdracht 34  
 
1. kijken   nakijken   bekijken 

2. het antwoord   beantwoorden   verantwoordelijk  

3. staan    opstaan    bestaan 

4. kopen   de verkoper    verkopen 

5. schrijven    beschrijven    het schrijfblok  

6. de liefde    lief     verliefd 

 
opdracht 35  
 
1. het alfabet  

2. februari 

3. de lerares  

4. de olifant 

5. Amsterdam 

6. de burgemeester  

7. de afdeling 

8. de hogeschool  

9. Antwerpen  

10. de cafetaria  

11. de vriendin  

12. de kilometer  
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opdracht 37  
 
A. De spreekbeurten gaan waarschijnlijk over vrije tijd of mediagebruik. 

 
B.  
 
De spreekbeurt van Anne 

 
1. Kijkt Anne vaak tv? 

Nee, dat doet ze bijna nooit. 
2. Waarom vindt ze het leuk om op de tablet naar films en series te kijken? 

Omdat ze die kan bekijken waar en wanneer ze wil. 
3. Wat mag Anne van haar moeder niet doen? 

Naar muziek luisteren als ze huiswerk maakt. 
4. Houdt Anne van lezen? 

Nee, ze leest alleen boeken voor school. 
 

De spreekbeurt van Tommie 
 
1. Wat doet Tommie het liefst? 

Naar muziek luisteren doet hij het liefst. 
2. Naar welke muziek luistert hij graag? 

Hij luistert graag naar Duitstalige hiphop. 
3. Met wie kijkt hij vaak samen tv? 

Met zijn zus en zijn ouders. 
4. Waarom leest Tommie niet op een e-reader of tablet? 

Zijn concentratie zakt dan snel weg. (Hij leest dus liever echte boeken.) 
 

opdracht 38 
 

De spreekbeurt van Anne 
 
Ik ga jullie iets vertellen over mijn vrije tijd en wat ik dan het liefst doe. Op de eerste foto 
zien jullie iemand die tv kijkt. Ik doe dit bijna nooit, omdat er meestal niets interessants 
op tv is als ik wil kijken. Ik kijk wel films en series op de tablet. Ik heb een app met 
honderden verschillende series. Dat vind ik leuk omdat ik kan kijken wanneer en waar ik 
wil. Op de tweede foto luistert iemand naar muziek. Dat doe ik ook vaak, maar meestal 
zonder koptelefoon. Ik dans dan op de muziek. Ik luister ook naar muziek als ik huiswerk 
maak. Van mijn moeder mag het eigenlijk niet, maar ik kan met muziek beter werken. 
Op de laatste foto zien jullie iemand die een boek leest. Deze foto past helemaal niet bij 
mij. Ik lees alleen boeken voor school. Dus dat is huiswerk en geen vrije tijd. 
Samenvattend kan ik zeggen dat ik films en series kijk, maar niet op tv. Naar muziek 
luister ik vaak, maar ik lees nooit in mijn vrije tijd. 
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De spreekbeurt van Tommie 
 
Mijn spreekbeurt gaat over mijn mediagebruik. Jullie zien hier drie foto’s waarop 
mensen tv kijken, naar muziek luisteren en een boek lezen. Ik doe alle drie deze dingen 
heel graag. Het liefst luister ik naar muziek, ook als ik bijvoorbeeld een boek lees. Ik 
luister graag naar Duitstalige hiphop. Tv kijk ik vaak samen met mijn zus of mijn ouders. 
Dat vinden we allemaal erg gezellig. Dan kunnen we daarna nog even praten over het 
programma. Boeken lees ik altijd voor het slapen gaan, maar soms lees ik ook een 
tijdschrift. Ik lees altijd echte boeken. Op een e-reader of op de tablet kan ik niet zo goed 
lezen. Mijn concentratie zakt dan snel weg. Ik kom nu aan het einde en wil graag 
samenvatten. Ik gebruik dagelijks verschillende media, maar het liefst luister ik naar 
muziek. Bedankt voor jullie aandacht. 
 

opdracht 39 
 
A. 
1 = e  2 = a  3 = d  4 = c  5 = b 
 
B. 

1. De ov-chipkaart* (met voldoende saldo) 
2. De zorgpas 
3. Het legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) 
4. Het schoolpasje 
5. Het getekende toestemmingsformulier (van Julia en Majid) 

 
* in Nederland is de ov-chipkaart een pasje waar je geld op kunt zetten om het openbaar 
vervoer (ov) mee te betalen 
 
C. 

1. Omdat ze met de ov-chipkaart het openbaar vervoer moeten nemen (trein en bus) 
2. Voor het geval er iets is en ze naar de huisartsenpost moeten gaan. 
3. Omdat ze een dagje over de grens naar Aken gaan. 
4. Om korting te krijgen in musea en op andere plekken. 
5. Omdat je toestemming van de ouders nodig hebt als je op schoolreis gaat. 

Dames en heren, nog even jullie aandacht. Morgen gaan we dus met z’n allen voor drie 
dagen naar Maastricht. Jullie ouders hebben alle informatie al gekregen, maar ik wil jullie 
toch nog even herinneren aan een aantal belangrijke dingen. Vergeet vooral niet om je ov-
chipkaart mee te nemen en check vooraf of er voldoende saldo op staat. We hebben 53 € 
voor de heen- en terugreis nodig, en waarschijnlijk gaan we in Maastricht ook een paar keer 
met de bus. Belangrijk is ook dat je je zorgpas meeneemt, voor het geval dat er toch een 
keer iets is en we naar de huisartsenpost moeten. Even belangrijk is jullie ID-kaart of 
paspoort. Een van de twee is voldoende. Zorg in ieder geval ervoor dat je een 
legitimatiebewijs bij je hebt, want zoals jullie weten gaan we ook een dagje over de grens 
naar Aken. Om korting te krijgen in de musea en op andere plekken heb je je schoolpasje 
nodig, neem die dus ook maar mee. Julia en Majid, van jullie ouders heb ik nog het 
getekende toestemmingsformulier nodig. Nemen jullie dat morgen mee? Anders mogen 
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jullie helaas niet mee op reis. Zo, dan zie ik jullie morgenochtend om 7.30 uur op het station 
bij het verzamelpunt naast de piano. Wie nog vragen heeft, mag zo even naar me toe 
komen.  

opdracht 40  
 
A. 
1. Hij is zijn ov-chipkaart kwijt. 
2. Ze kan zijn (persoonlijke) ov-chipkaart niet blokkeren. 
3. Hij moet een los kaartje kopen. 
 
B.  
1. Eergisteren. 
2. Omdat je daarvoor moet inloggen op je (persoonlijke) account. 
3. Hij is de kaart al voor de derde keer kwijt en durft het dus niet meer aan zijn ouders te 
vragen. Hij is bang dat ze ruzie krijgen als ze erachter komen dat hij de kaart alweer kwijt is.  
4. Hij wil bewijzen dat het zijn kaart is door zijn adres te geven. Zij kan dat dan opzoeken in 
de computer. 
5. Naar de klantenservice bellen, want vaak kunnen zij meer doen dan iemand aan de balie. 
6. Hij moet een los kaartje of een anonieme ov-chipkaart kopen.  
7. Dat kan alleen online. De medewerkster kan zijn gegevens niet op de computer 
verwerken. 
8. Aan de balie, want aan de automaat kun je alleen pinnen. 
 
Medewerkster  Goedemiddag. Wat kan ik voor je doen?  
Djamal  Goedemiddag, mevrouw. Ik ben mijn ov-chipkaart kwijt. Kunt u me 

misschien helpen?  
Medewerkster  Wat vervelend. Weet je nog wanneer je hem voor het laatst hebt 

gezien?  
Djamal  Eergisteren. Toen zijn we met de klas vanuit Alkmaar met de trein 

hiernaartoe gekomen. We zijn op schoolreis hier in Maastricht.  
Medewerkster  Je bent hem dus al twee dagen kwijt. Heb je de kaart al geblokkeerd? 

Anders kan iemand met jouw saldo reizen in de trein of bus.  
Djamal  Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Hoe doe ik dat?  
Medewerkster  Dat doe je via internet op ovchipkaart.nl. Maar je kan beter je moeder 

of vader vragen om dat voor je te doen. Zij kunnen dan namelijk ook 
meteen het geld terugvragen.  

Djamal  Kunt u de kaart niet voor mij blokkeren?  
Medewerkster  Nee, ik kan je helaas niet helpen. Ik kan niet zomaar een ov-chipkaart 

blokkeren. Daarvoor moet je echt ingelogd zijn op je account.  
Djamal  Maar ik kan het echt niet aan mijn ouders vragen. Ik ben de kaart nu al 

voor de derde keer kwijt. Mijn ouders vinden dit echt niet meer leuk.  
Medewerkster  Dat is erg jammer, maar ik kan de kaart niet voor je blokkeren.  
Djamal  Ik moet het deze keer zelf oplossen, mevrouw. Ik kan toch bewijzen dat 

het mijn kaart is. Ik geef u mijn adres, en dan kunt u het even opzoeken 
in de computer. Het is echt belangrijk. Gelooft u me toch! Ik krijg 
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enorme ruzie met mijn ouders als ze erachter komen dat ik de kaart 
alweer kwijt ben.  

Medewerkster  Ik wil je graag geloven, maar het kan gewoon niet. Ik kan niet zomaar bij 
je gegevens in de computer. Het spijt me.  

Djamal  Kunt u niet voor één keertje een uitzondering maken?  
Medewerkster  Het spijt me, maar dat is niet mogelijk. Ik raad je aan om de 

klantenservice te bellen. Misschien kunnen zij wel helpen. Ze kunnen 
vaak meer doen dan ik hier aan de balie.  

Djamal  Nou, dan heb ik geen andere keuze. Maar ik heb nu ook een ov-
chipkaart nodig om met de trein weer naar huis te kunnen gaan. Kan ik 
bij u alvast een nieuwe kaart kopen?  

Medewerkster  Je kunt hier alleen anonieme ov-chipkaarten en losse kaartjes kopen.  
Djamal  Kan ik niet meteen een nieuwe persoonlijke ov-chipkaart kopen?  
Medewerkster  Nee, dat kan helaas niet, want ik kan hier op de computer je gegevens 

niet verwerken. Dat kan alleen online.  
Djamal  En als ik een anonieme ov-chipkaart koop, kan ik deze dan later laten 

omzetten in een persoonlijke?  
Medewerkster  Nee, dat kan helaas ook niet. Het goedkoopst is het waarschijnlijk als je 

nu een los kaartje koopt. Je betaalt dan slechts 1 € servicekosten. Een 
anonieme ov-chipkaart kost 7,50 €.  

Djamal  Wat irritant! Maar goed, ik denk dat ik dat dan maar doe. Kan ik bij de 
automaat met contant geld betalen?  

Medewerkster  Nee, bij de automaat kun je alleen pinnen. Maar je kunt het kaartje ook 
hier aan de balie kopen. Hier kun je wel contant betalen.  

Djamal  Dan doe ik dat.  
Medewerkster  Waar wil je ook alweer naartoe?  
Djamal  Naar Alkmaar.  
 
opdracht 41  
 
A.  
 

naam Klas en school aantal 
leerlingen 

Wat hij/zij leuk vindt aan 
de school 
 

Ayda 2e klas, Christelijk Lyceum 
De Passie 

800 dat de docenten altijd naar 
de leerlingen luisteren 

Klaas 1e klas, Stedelijk 
Gymnasium 

ongeveer 
1500 

dat er Amerikaanse en 
Engelse docenten zijn 

Jacinta 3e klas, Montessori College 
Noord  

bijna 2000 dat de school erg gemengd 
is 
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B.  
 
Ayda 

soort school: evangelisch-christelijke school  
docenten: niet allemaal gelovig, luisteren altijd naar de leerlingen 
bijzonderheden onderwijs: havo en vwo, elke dag begint met de dagopening 

 
Klaas 

soort school: redelijk traditioneel 
docenten: zijn top  
bijzonderheden onderwijs: Grieks en Latijn, tweetalig onderwijs (Nederlands en 
Engels), veel internationale projecten, uitwisselingen met Italië en Zweden 

 
Jacinta 

soort school: met duidelijke regels en afspraken, met open lokalen 
docenten: ondersteunen en begeleiden de leerlingen op het juiste niveau 
bijzonderheden onderwijs: veel zelfstandig werk, druk maar gezellig, veel mensen 
met verschillende achtergronden en ideeën 

 
Hoi, ik ben Ayda. Ik zit in de 2e klas op het Christelijk Lyceum De Passie in Sleeuwijk. Onze school is 
erg leuk. De school heeft maar 800 leerlingen, en je kunt hier havo en vwo doen. Belangrijk om te 
weten is dat onze school een evangelisch-christelijke school is. Dat betekent dat we naast de dingen 
die iedereen leert over de wereld, de samenleving en zichzelf, ook iets leren over God. Soms spreken 
we in de klas erover hoe God bepaalde dingen ziet en hoe hij erover denkt. We beginnen elke dag 
met de dagopening. Dan leest de docent een kort verhaal voor en bespreken we wat dit voor ons 
betekent. Niemand hoeft iets te zeggen, wat je maar zelf wil. Niet iedereen bij ons is gelovig, ook niet 
alle docenten. Sommige leerlingen zitten op onze school omdat ze het hier fijn vinden en het 
onderwijs bij hen past. Ik vind het leuk dat de docenten bij ons op school altijd naar de leerlingen 
luisteren, ook als je na de les even naar hen toe gaat om wat te vragen of te vertellen.  

Hallo, mijn naam is Klaas. Ik zit in de 1e van het Stedelijk Gymnasium, een school met 
ongeveer 1500 leerlingen. Afgelopen jaar moest ik een school kiezen. Dat vond ik moeilijk, 
want ik wist niet zo goed waar ik op moest letten. Je wil natuurlijk wat leren, maar je wil ook 
in een mooi gebouw zitten en je thuis voelen, met je vrienden sporten en ook wel eens 
feesten. Onze school is een redelijk traditionele school. We leren bijvoorbeeld Grieks en 
Latijn. Er zijn ook een aantal extra activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Ik heb voor deze 
school gekozen omdat er veel internationale projecten zijn. We hebben bijvoorbeeld 
uitwisselingen met scholen in Zweden en Italië. En wat ook erg belangrijk voor mij was, is dat 
onze school tweetalig onderwijs aanbiedt. Ik volg een aantal vakken, bijvoorbeeld wiskunde 
en geschiedenis, in het Engels. De docenten zijn ook top. Er zijn een aantal Amerikanen en 
Engelsen bij. Dat vind ik zooooo leuk! Bij ons op school zitten leerlingen van overal. In mijn 
klas zijn leerlingen uit de stad en uit de dorpen eromheen. En er zijn ook heel wat kinderen 
van buitenlandse ouders. Heel veel afwisseling dus.  

Ha, ik heet Jacinta. Ik zit in de 3e klas van het Montessori College Noord. Wat een leuke 
school is dat! Ik heb voor deze school gekozen omdat alles zo duidelijk is. Er zijn duidelijke 
regels en afspraken, maar je mag ook zelf dingen inbrengen. Leerlingen kunnen op onze 
school op bepaalde momenten zelf kiezen aan welk vak ze willen werken. De docenten 
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ondersteunen en begeleiden de leerlingen op het juiste niveau. We werken dus vaak 
zelfstandig, óf alleen óf samen met andere leerlingen. Dan mogen we meestal zelf kiezen 
met wie we willen samenwerken. Onze school is vrij groot. Er zitten bijna 2000 leerlingen op, 
je leert hier veel verschillende mensen kennen. Het gebouw heeft veel open lokalen. 
Daardoor is het soms wat druk, maar ik vind het eigenlijk best wel gezellig. De leerlingen op 
onze school zijn zo gemengd als de mensen in de stad. Ze hebben verschillende 
achtergronden en ideeën van het leven. Mijn beste vriendin is bijvoorbeeld van Surinaamse 
afkomst, en veel kinderen zijn moslim. Ik vind dat alleen maar leuk, want je leert hoe 
verschillend je tegen de wereld kunt aankijken.  

opdracht 42  
 
Het gaat telkens om dezelfde spelling, maar een verschillende uitspraak. Vaak doordat het 
tweede woord een leenwoord is (uit een andere taal komt). 
 
opdracht 43  
 
1. Hun vinger opsteken. 
2. Mette. 
3. Een cursus Spaans volgen in Barcelona. 
4. Ze heeft een ongeluk gehad. 
5. Doodeng. 
6. Een leuke jongen die Mette leert kennen. 
7. Zweden. 
 
opdracht 44 
 
A. 
 
1. De gids die de stadswandeling/rondleiding zal begeleiden. 
2. Tegen een groep leerlingen. 
3. Het Oostelijk Havengebied van Amsterdam 
4. de moderne Amsterdamse architectuur  
5. Een boot. 
 
B.  
 
de centrale bibliotheek  

- door de Nederlandse architect Jo Coenen ontworpen 
- tien etages 
- er zijn theaterzalen, expositieruimtes, enkele musea en vergaderruimten 
- er is een dakterras  
- open karakter, grote ramen en hoge plafonds.  

 
het Muziekgebouw aan het IJ 

- een soort betonnen doos die aan drie zijden in het water van het IJ staat  
- grote glazen voorgevel 
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- in 2005 geopend 
- voor hedendaagse klassieke muziek 

 
het Pakhuis de Zwijger 

- meest opvallende pakhuis  
- de Jan Schaeferbrug, die het Java-eiland met het vaste land verbindt, loopt dwars 

door dit pakhuis heen 
 

de huizen op het Java-eiland 
- huizen langs de kade allemaal anders, elk huis is 27 meter breed 
- langs 4 grachtjes dwars door het eiland staan grachtenhuizen, elk 4,5 meter breed, 

allemaal anders, door 19 jonge architecten ontworpen 
 
de Enneüs Heermabrug  

- verbindt sinds 2001 het eerste eiland van IJburg met het oude Amsterdam 
- bestaat uit twee witte overspanningen van elk 75 meter 
- de tram van het centraal station naar IJburg rijdt hierover 

 
Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie met de hele klas een dagje in Amsterdam zijn om 
wat meer over de moderne architectuur in de stad te leren. Ik begreep dat jullie school 
binnenkort naar een nieuw en heel modern gebouw verhuist en dat jullie daarom ook al 
tijdens de lessen bezig waren met architectuur. Ik ben heel blij om met jullie deze bijzondere 
stadswandeling door het Oostelijk Havengebied van Amsterdam te kunnen maken. De 
volgende twee uur zullen we de omgeving ten oosten van het centraal station beter leren 
kennen. Als jullie vragen hebben, laat het mij dan even weten. We lopen nu vanaf het 
stationsplein naar de centrale bibliotheek op het Oosterdokseiland.  
 
We staan nu voor de centrale bibliotheek. Dit gebouw is in 2007 geopend. Het werd door de 
Nederlandse architect Jo Coenen ontworpen. Op de tien etages van de bibliotheek is van 
alles te beleven. Een moderne bibliotheek draait niet alleen om boeken. Lezen is hier 
eigenlijk meer een bijzaak. Er zijn verschillende theaterzalen, expositieruimtes, enkele 
musea en vergaderruimten. Bovendien is er een hele verdieping alleen aan multimedia 
gewijd. Op het dakterras kan je een hapje eten of wat drinken. Het gebouw wordt vooral 
gekenmerkt door zijn open karakter, de grote ramen en hoge plafonds. Laten we verder 
gaan.  
 
We staan nu op de Piet Heinkade. Voor ons zien we een soort betonnen doos die aan drie 
zijden in het water van het IJ staat. Het gebouw heeft een grote glazen voorgevel. Aan de 
ene kant van de doos steekt het dak heel ver uit. Dit gebouw is het Muziekgebouw aan het 
IJ. Het werd in 2005 geopend. Hier wordt vooral hedendaagse klassieke muziek uitgevoerd. 
Aan de kant van de Piet Heinkade, haaks op het Muziekgebouw, staat een kleinere, zwarte 
doos. Dit is het Bimhuis, een concertzaal voor jazz. We stappen nu op de boot om de rest 
van het Oostelijk Havengebied vanaf het water te ontdekken.  
 
We varen nu langs twee van de vijf schiereilanden van het Oostelijk Havengebied. Tussen 
1876 en 1927 werd hier de Amsterdamse haven uitgebreid. Na de Tweede Wereldoorlog 
raakte dit gebied echter in verval. Aan de rechterkant zien jullie nog enkele pakhuizen 
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waarin nu woningen, kantoren en restaurants zijn. Het meest opvallende pakhuis is het 
Pakhuis de Zwijger. De Jan Schaeferbrug, die het Java-eiland met het vaste land verbindt, 
loopt dwars door dit pakhuis heen. Links van ons zien jullie het eerste schiereiland, namelijk 
het Java-eiland. Daarop bevindt zich een woonwijk. Langs de kade staan huizen die er 
allemaal anders uitzien. Elk huis is 27 meter breed. Dwars door het eiland lopen vier 
grachtjes. Langs deze grachtjes staan grachtenhuizen die elk vierenhalf meter breed zijn. Ze 
zijn allemaal anders en werden door 19 jonge architecten ontworpen. Het volgende eiland is 
het KNSM-eiland, genoemd naar de Koninklijk Nederlandsche Stoombootmaatschappij. De 
grote woonblokken die jullie zien, zijn typerend voor dit eiland. We varen nu langs het 
Borneo-eiland en verder naar IJburg.  
 
IJburg is de nieuwe woonwijk in het IJmeer, gebouwd op kunstmatige eilanden. In november 
2002 betrokken de eerste bewoners hun huizen. Hier wonen vooral gezinnen met kinderen. 
De wijk heeft het hoogste percentage kinderen van heel Amsterdam. Over een aantal jaren 
zal de wijk 45.000 inwoners hebben. In de verte zien jullie de Enneüs Heermabrug. Sinds 
2001 verbindt deze brug het eerste eiland van IJburg met het oude Amsterdam. De brug 
bestaat uit twee witte overspanningen van elk 75 meter. Over deze brug rijdt de tram van 
het centraal station naar IJburg. Nu gaan we weer terug naar het centraal station. Ik hoop 
dat jullie een indruk van de moderne Amsterdamse architectuur hebben gekregen. Hebben 
jullie misschien nog vragen?  

opdracht 45 

Zie de tekst bij de oplossingen van opdracht 44. 

opdracht 46 

B. 

Wie het eerst de sterren ziet 
Krijgt een tik maar is hem niet.  
Maar de laatste van de rij 
Moet hem zijn en dat ben jij 
 
Iene miene mutte  
Tien pond grutten  
Tien pond kaas  
Iene miene mutte is de baas  
 
Eén, twee, kopje thee 
Drie, vier, glaasje bier 
Vijf, zes, kurk op de fles 
Zeven, acht, soldaat op wacht 
Negen, tien, ik heb een dief gezien.  
Tien, elf, de dief ben je zelf 
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opdracht 47 
 

U - - - U - - - U  
    

ü  
c  

c   
ü  

c   
c  

Zing je graag? 
Natuurlijk. 

    
c   
c  

c   
ü  

ü  
c  

Ik ga weg. 
Wat jammer. 

    
c   
c  

ü  
ü  

c   
c  

Waar woon je? 
In Arnhem. 

 
 
opdracht 49 
 
De laatste trein  

 
De lichten zijn overal uitgedaan.  
Mensen en dieren zijn slapen gegaan, 
behalve het paard in de Spoorweglaan.  
Het staat in het gras van de nacht. 
Het staat in het donker en wacht.  

 
Luister, daar komt nog een trein voorbij, 
over de spoordijk, vlak achter de wei. 
De machinist knikt al, en mindert vaart. 
Hij leunt wat naar buiten en roept: ‘Dag paard!’  
Hij zwaait met zijn pet en hij lacht.  

 
En dáár heeft het paard op gewacht.  
 
opdracht 50 
 
We staan nu voor de centrale bibliotheek.  
Dit gebouw is in 2007 geopend.  
Op de tien etages van de bibliotheek is van alles te beleven.  
Een moderne bibliotheek draait niet alleen om boeken.  
Lezen is hier eigenlijk meer een bijzaak.  
Er zijn verschillende theaterzalen, expositieruimtes, enkele musea en vergaderruimten.  
Bovendien is er een hele verdieping alleen aan multimedia gewijd.  
Op het dakterras kan je een hapje eten of wat drinken.  
Het gebouw wordt vooral gekenmerkt door zijn open karakter, de grote ramen en hoge 
plafonds. 


