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Inleiding

Je moet het inburgeringsexamen doen en je wilt veel oefenen? 
Met dit materiaal kun je veel leesoefeningen doen.

Er zijn 44 teksten op A2-niveau.
Print deze oefeningen en….... begin.

Achterin het boek vind je de oplossingen, een korte grammatica 
en tips. 

Zoek je een goede docent?
Zoek je een goede cursus?

Neem contact met ons op.

linguaincognita@kpnmail.nl

Heel veel succes met je examen !
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Dit moet je kunnen lezen op niveau A2:

Ik kan bekende namen, woorden en 
eenvoudige zinnen lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en 
in een catalogus.

Ik kan korte eenvoudige teksten lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een feest. 

Ik kan een korte e-mail of brief lezen en 
begrijpen. 

Ik kan een korte instructie lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld de handleiding van een 
kopieerapparaat. Bijvoorbeeld een recept. 

Ik kan advertenties, reclamefolders en 
roosters lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld in de krant of op mijn werk.

Ik kan instructies en dienstregelingen lezen en 
begrijpen.

Bijvoorbeeld op het treinstation.

Ik kan een vacature lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld in de krant of bij het CWI.

Ik kan eenvoudige informatie lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld in mijn cursusboek.

Ik kan korte teksten begrijpen die in de krant 
staan.

Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, 
gevoelens en wensen in persoonlijke brieven 
begrijpen.

* Raamwerk NT2 (juni 2002)  gebaseerd op het Common European Framework of Reference,
   Raad van Europa 2001

© www.lingua-incognita.nl

http://www.linguain-cognita.nl/


6
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Burgerschap: 1.  Parkeren met de telefoon                                                                              10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.                                                                         
 Beantwoord de vragen.

Geen problemen meer met contant geld of creditcard door BELPARKEREN.

Het is tegenwoordig niet meer nodig om met contant geld te parkeren bij de parkeerautomaat. Zet 
uw auto nu bij een automaat van BELPARKEREN en registreer met uw mobiele telefoon. Reken aan
het einde van de maand de parkeerkosten af met uw mobiele telefoon. Alle steden van Nederland 
zijn aangesloten bij BELPARKEREN. Meld u aan op de website van BELPARKEREN. Download gratis 
de app van BELPARKEREN op uw mobiele telefoon. Ga parkeren en betaal per minuut.

Hoe werkt het?

1. Parkeer uw auto. 2. Start de parkeertijd.
Stuur een app naar 
nummer 5555. 
Geef het nummer van de
parkeermeter.

3. Stop de parkeertijd.
Stuur een app met 'STOP' 
naar nummer 5556. 
Geef het nummer van de 
parkeermeter

4. Betaal de factuur.

                                                                                       
U kunt ook al in meer dan 40 garages in Nederland parkeren met BELPARKEREN !

Kies het juiste antwoord:

1. Kan iedereen parkeren met BELPARKEREN?
a. Ja, want overal in Nederland is BELPARKEREN.
b. Nee, je moet eerst een mobiele telefoon kopen.
c. Ja, als je de app hebt geïnstalleerd op je mobiele telefoon, kan je overal BELPARKEREN.

2. Hoe werkt BELPARKEREN ?
a. Eerst betalen, dan parkeren en een app sturen.
b. Eerst parkeren, dan betalen en vervolgens een app sturen.
c. Eerst aanmelden, dan de app downloaden en dan overal parkeren.

3. Waarom is BELPARKEREN fijn ?
a. Je kan nu overal parkeren.
b. Je hoeft niet meer moeilijk te doen met contant geld en creditcards als je wilt parkeren.
c. Je kan nu in meer dan 40 garages in Nederland parkeren.
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Burgerschap: 2.  Dierenparkje                                                                                     10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Ons dierenparkje 
In Rommeldam hebben we een aantal
dierenparkjes. Deze dierenparkjes geven aan jong
en oud veel plezier. Het is ook een fantastische
manier voor kinderen om in aanraking te komen
met dieren. Veel vrijwilligers steken met enthousiasme hun tijd en energie in het verzorgen van de 
dieren. Daarnaast bieden sommige dierenparkjes werkplekken aan mensen met een beperking.

Verzorgers gezocht
Vrijwilligers verzorgen de dieren. Meestal zijn dit bewoners uit de buurt van het parkje. De 
openingstijden voor bezoekers zijn beperkt, maar de dieren moeten natuurlijk dagelijks worden 
gevoerd en verzorgd. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe verzorgers, die het leuk vinden 
om met de dieren om te gaan. Als je ook wat administratieve taken op je wilt nemen, ben je van 
harte welkom.

Verzorgen van de dieren 
De taken bestaan uit het dagelijks voeren en drinken geven van de dieren, het schoonmaken van de 
stallen en het uitvoeren van kleine reparaties. Je moet minimaal 1 uur per dag beschikbaar zijn en 
maximaal 7 uur per week.

Meer informatie
Wil jij bij ons dierenparkje de dieren verzorgen en heb je gemiddeld minimaal 1 uur vrij voor de 
werkzaamheden? Neem dan snel contact op met J. Metselaars, 044-6158585. 

Kies het juiste antwoord:

1. Wie werken er bij het dierenparkje?
a. Onbeperkte mensen en mensen met een beperking.
b. Mensen met en zonder beperking.
c. Gezonde mensen en ongezonde mensen.

2. Welke taken moet je uitvoeren in het dierenparkje?
a. Reparaties doen en administratief werk.
b. Voeren, water geven en schoonmaken.
c. Voeren, water geven, schoonmaken, repareren en administratief werk. 

3. Hoeveel uur moet je werken?
a. 1 uur per dag en 7 uur per week.
b. 7 uur per dag en 1 uur per week.
c. Minimaal 1 uur en maximaal 7 uur per dag. 
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Burgerschap: 3. Kinderopvangtoeslag aanvragen                                                       10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Nieuwe regeling voor het aanvragen van KINDEROPVANGTOESLAG
Aanvragen kinderopvangtoeslag moet vanaf 1 januari binnen 3 maanden worden gedaan !

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, hebt u misschien recht op kinderopvangtoeslag.Vanaf 
het moment dat uw kind naar de kinderopvang gaat moet u de aanvraag voor toeslag indienen. Doe 
dit 3 maanden vóór de start of tot 3 maanden na de start van de opvang ! 

Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt recht hebben 
op deze toeslag als:
. u en uw partner werken, studeren, een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus volgen
  bij een gecertificeerde instelling. 
. uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 20 januari naar de kinderopvang. U vraagt kinderopvangtoeslag aan op 15 juni. 
U hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 maart.

Aanvragen
Bereken thuis hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt op www.kinderopvangtoeslag.com
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag of meer informatie: kijk op www.toeslagen.nl

Kies het juiste antwoord:

1. Wat is kinderopvangtoeslag precies?
a. Dat is belasting die mensen met kleine kinderen in de kinderopvang betalen.
b. Dat is financiële hulp die mensen met kleine kinderen in de kinderopvang krijgen.
c. Dat is een subsidie die kleine kinderen in de kinderopvang ontvangen.

2. Kunnen ouders die twee kinderen van 18 en 19 jaar hebben ook kinderopvangtoeslag 
krijgen? Zij werken allebei 40 uur per week.
a. Zij krijgen geen kinderopvangtoeslag want hun kinderen hebben het geld nodig. 
b. Zij krijgen wel kinderopvangtoeslag, want iedereen krijgt het.
c. Zij krijgen geen kinderopvangtoeslag. De kinderen zijn al volwassen.
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Burgerschap: 4. Kerstbomen ophalen                                                                           10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                                         
 Beantwoord de vragen.

Gemeente Rommeldam

In december staat er bij alle mensen weer een kerstboom in de kamer. Na de feestdagen is het tijd 
om de boom weer weg te doen. Lees hieronder hoe u in de gemeente Rommeldam uw kerstboom 
moet aanbieden. 

1. Kerstbomen worden sinds 2013 niet meer door de gemeente opgehaald. Breng uw kerstboom
    zelf naar de milieustraat.

2. Zaag uw boom in stukken en doe hem in de groene afvalcontainer.

3. Heeft u een kerstboom met kluit (wortels)? Zet hem dan in uw tuin.

4. Woont u in Rommelerdorp dan kunt u op 10 en 15 januari van het nieuwe jaar uw boom aan de
    straat zetten. De boom wordt dan vóór 10.00 uur door een speciale milieudienst opgehaald tegen
    een kleine vergoeding. Dit bedrag vindt u op de jaarlijkse milieubelastingaanslag.

De gemeente Rommeldam wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar ! 

Kies het juiste antwoord:

1. Ik woon in Rommeldam, wanneer kan ik mijn kerstboom aan de straat zetten?
a. U kunt uw boom elke dag buiten zetten.
b. U moet uw boom zelf naar de afvalverwerking brengen.
c. Bewaar uw boom tot volgend jaar in de tuin.

2. Ik wil mijn boom niet wegdoen. Ik zet hem in de tuin, kan dat?
a. Heeft uw boom een kluit, dan kan hij in de tuin staan.
b. Heeft uw boom geen wortels, dan kan hij niet in de tuin staan.
c. Nee, dat kan niet. U mag uw boom niet houden. 

3. Ik woon in Rommelerdorp. Moet ik betalen voor het ophalen van mijn boom?
a. Ja, de kosten staan aan het eind van het jaar op de belastingaanslag voor afval.
b. Nee, Het ophalen van de boom wordt niet vergoed.
c. Nee, de vergoeding voor het ophalen is gratis. 
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Burgerschap: 5. De voedselbank                                                                                   10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                       
 Beantwoord de vragen.

De voedselbank van Rommeldam helpt mensen die om verschillende redenen 
moeilijkheden hebben. 

WIE ?
Veel voedselproducenten en winkels geven levensmiddelen aan de voedselbank. Bijvoorbeeld 
supermarkten, bakkers, slagers en groentewinkels stellen overtollige producten ter beschikking aan 
de voedselbank. 

VOOR WIE ?
Mensen die niet meer dan € 180,00 per maand aan inkomsten hebben.
Mensen die ouder zijn dan 18 en jonger dan 65 jaar.
Mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn.

DOOR WIE ?
De voedselbank werkt met alleen vrijwilligers en is 100 % afhankelijk van giften van particulieren 
en bedrijven. De voedselbank koopt of verkoopt geen voedingswaren.

HULP? 
Wilt u ook helpen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met ons telefoonnummer 0900-2922 
of stuur een mailtje naar voedselbank@Rommeldam.nl.

Wilt u voedingswaren aan de voedselbank geven? Neem dan contact op met onze coördinator 
Maarten de Jong: emailadres: MaartendeJong@VoedselbankRommeldam.nl

Kies het juiste antwoord:

1. Wat is een voedselbank?
a. Het is een organisatie, die eten geeft aan mensen met problemen.
b. Het is een bank vol voedsel.
c. Het is een bedrijf, dat voedsel maakt voor mensen met problemen. 

2. Welke mensen hebben recht op hulp van de voedselbank?
a. Alle mensen hebben recht op de voedselbank.
b. Mensen die maximaal € 180,00 per maand verdienen.
c. Alle vrijwilligers van de voedselbank.                   

3. Ik wil eten doneren. Hoe moet ik dat doen?
a. Bel met 0900-2922.
b. Mail met voedselbank@Rommeldam.nl
c. Mail met Maarten de Jong.
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Burgerschap: 6. Omleiding fietspad                                                                              10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                                     
 Beantwoord de vragen.

 

 
 Rommeldam

OMLEIDING FIETSPAD

De gemeente van Rommeldam geeft hiermee te kennen dat het fietspad van Rommeldorp naar het 
centrum van Rommeldam in week 3 van het nieuwe jaar ongeveer één week is afgesloten. In 
verband met werkzaamheden aan het asfalt kan er geen gebruik worden gemaakt van het fietspad. 

Met blauwe borden wordt een alternatieve route aangegeven. Vanaf het stoplicht bij het 
Rommelerkruispunt kunt u weer verder fietsen op het oorspronkelijke fietspad. U moet rekening 
houden met een extra fietstijd van ongeveer 10 minuten. Excuses voor het ongemak.

Voor vragen?
Heb u vragen, neem dan contact op met de gemeentelijk opzichter, de heer van Berkel, 
telefoonnummer 06-42033922 of mail met rvberkel@rommeldam.nl

Kies het juiste antwoord:

1. Wanneer is het fietspad afgesloten ?
a. Gedurende een week.
b. Gedurende 7 dagen.
c. Ongeveer tussen 21-28 januari. 

2. Is het mogelijk om naar Rommeldam te fietsen ?
a. Nee, er is geen noodoplossing voor fietsers gerealiseerd.
b. Nee, het is 7 dagen niet mogelijk naar Rommeldam te gaan.
c. Ja, er is een noodoplossing voor fietsers gerealiseerd.             
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Burgerschap: 7.  Open dag op school                                                                           10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                                         
 Beantwoord de vragen.

De jongste zoon van Marianne Jansen gaat naar de middelbare school. Zij leest in de krant een 
aankondiging voor een Open Dag van het Munnikenheide College. Zij wil er met haar zoon heen 
gaan.

De juiste weg naar jouw toekomst !

Op zaterdag 30 januari houdt het Munnikenheide College
te Etten-Leur een Introductiedag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Open Dag 
De open dag is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van groep acht van de basisscholen en 
hun ouders of verzorgers. Hier kunt u met uw kind kijken of de sfeer op onze school u bevalt. 

Programma
– De directeur van de school houdt om 10.00 uur een korte toespraak.
– Docenten geven korte introductielessen vanaf 10.30 uur.
– Er zijn demonstraties van muzieklessen, lichamelijke opvoeding en Engels.
– Er is gelegenheid om met andere docenten te praten en om vragen te stellen.

Bereikbaarheid
Het schoolgebouw is gelegen aan het Mercatorplein 2 in het centrum van Etten-Leur. Het is maar 5 
minuten lopen vanaf het Centraal Station. Voor nadere informatie kunt u bellen met 044-6219056.

Kies het juiste antwoord:

1. Wat is een Open Dag ?
a. Op deze dag is de school of opleiding geopend.
b. Op een Open Dag kan je informatie krijgen over bijvoorbeeld een school of een opleiding.
c. Op een Open Dag zijn er muzieklessen, introductielessen en toespraken op scholen.

2. Wanneer is de Open Dag van het Munnikenheide College?
a. Het is van 10.00 – 14.00 uur.
b. Het is op zaterdag 30 januari.
c. Het is op zaterdag 30 januari van 10.00 – 14.00 uur.    
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Burgerschap: 8.  Tariefwijzigingen                                                                                 10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                                         
 Beantwoord de vragen.

Tariefwijzigingen in het nieuwe jaar

Geachte heer/mevrouw,

In het nieuwe jaar dalen de tarieven van Essent voor gas en elektriciteit. Vanwege administratieve 
aanpassingen blijft uw maandelijkse voorschot toch onveranderd. Er hoeft niets te worden aangepast.

Meer informatie?
In de tarieftabel hieronder vindt u u uw nieuwe tarieven. Vanaf deze datum kunt u uw tarieven ook inzien op 
essent.nl/tarieven. Ga naar essent.nl/inloggen en log in. Uw gebruikersnaam is: 02034445521.

Tarief elektriciteit per m3 Tarief gas per m3

Vastrecht per 
maand 

Exclusief energiebelasting Inclusief 
energiebelasting

Exclusief 
energiebelasting

Inclusief 
energiebelasting

€ 3,50
Enkeltarief
8.35 cent per kWh

Enkeltarief
22.97 cent per kWh 42,59 cent per m3 66.07 cent per m3

Met vriendelijke groet,

D. Kaanen
Directeur Marketing

Kies het juiste antwoord:

1. Wat verandert er in het nieuwe jaar voor gas en elektriciteit ?
a. De tarieven worden hoger, maar het maandbedrag blijft hetzelfde.
b. De tarieven worden lager, maar het maandbedrag blijft hetzelfde.
c. De tarieven en het maandbedrag worden lager.

2. Wat betaalt u voor elektriciteit zonder energiebelasting bij Essent ?
a. Ik betaal 8.35 cent per kWh.
b. Ik betaal 22.97 cent per kWh.
c. Ik betaal 42.59 cent per kWh.
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Burgerschap: 9. Jongerenverzekering aanvragen                                                        10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                                         
 Beantwoord de vragen.

P. Jansen
Kerkstraat 19
5222 KK Boxtel

Datum: 12 december 2013

Onderwerp: Jongerenverzekering 

Geachte heer Jansen, beste Patrick,

Binnenkort word je 18 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd. Je bent dan officieel volwassen. Tot nu toe was je gratis 
meeverzekerd bij je ouders. Maar nu moet je jezelf verzekeren. Het is wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te 
sluiten. 

Juist voor jou
Speciaal voor jonge mensen heeft Avéro Achmea de jongerenverzekering 'Juist voor jou'. In dit pakket zitten geen 
onnodige dingen, maar tandartskosten, spoedeisende hulp in het buitenland en veel  geneesmiddelen worden wel 
vergoed. 

Wat moet je doen ?
Je kan kiezen voor Juist voor jou. Maar als je voor je 18e verjaardag niets laat horen, dan krijg je automatisch dezelfde 
zorgverzekering als je ouders. Pas op: Dit kan onvoordelig voor jou uitvallen. 

Informatie 
Wil je meer informatie over onze verzekeringen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice, 
telefoonnummer 0900-9590 (2,65 cent per minuut).

Met vriendelijke groet,

N. Haagers
Directeur

Kies het juiste antwoord:

1. Waarom krijgt Patrick deze brief van Avéro Achmea ?
a. Hij is binnenkort 18 jaar.
b. Avéro Achmea probeert hem een verzekering te verkopen. 
c. Hij is volwassen en moet zichzelf verplicht verzekeren.

2. Patrick wil dezelfde verzekering als zijn vader en moeder. Kan dat?
a. Ja, dat kan, maar misschien is dit duurder voor Patrick.
b. Nee, dat kan niet, Patrick moet een jongerenverzekering nemen.
c. Ja, dat moet.
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Burgerschap: 10. Bedrog                                                                                                10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen. 
 Lees de tekst.                                            
 Beantwoord de vragen.

Geachte heer Jansen,

Van harte gefeliciteerd ! U heeft een prijs gewonnen in de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag 
van 

€ 1.000.000,00
kan binnenkort op uw rekening worden bijgeschreven. Hiervoor moet u nog wel enkele dingen 
doen. Hieronder vindt u op een rijtje hoe u in het bezit kunt komen van uw prijs.

Wat moet u doen?
1. U moet een account aanmaken op www.loterij.nl en uzelf aanmelden. Klik hiervoor op de link.
2. U moet vervolgens een bedrag van € 75,00 overmaken naar ons gironummer.
3. U moet hierbij uw winnende lotnummer en pincode vermelden.
4. Vermeld ook uw rekeningnummer zodat wij uw prijs kunnen overmaken.

Ons rekeningnummer bij ABN/AMRO is 40404040. 

Nogmaals gefeliciteerd. Postcodeloterij wenst u een heerlijke toekomst toe.

Hoogachtend,

J. Pieters
Directeur

Kies het juiste antwoord:

1. Wanneer wordt het gewonnen geld overgemaakt aan de heer Jansen ?
a. Het wordt misschien snel overgemaakt.
b. Het geld wordt overgemaakt als dhr. Jansen een account heeft aangemaakt.
c. Het is waarschijnlijk, dat dhr. Jansen het geld nooit krijgt en zelfs geld kwijtraakt. 

2. Hoeveel geld heeft de heer Jansen gewonnen ?
a. Honderdduizend euro.
b. Een miljard euro. 
c. Een miljoen euro.

© www.lingua-incognita.nl
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Hoofdstuk 2

Uit de krant:

1. Boete voor Keith Richards

2. De kattenbaard

3. Diamanten van haar

4. Gearresteerd

5. Honden uitlaten verboden 

6. Kip op reis

7. Kunstgebit

8. Restaurant zinkt 

9. Examens versnipperd

10. Slanke taille
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Uit de krant: 1. Boete van de bibliotheek              15 minuten
              

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Keith Richards hoeft zijn bibliotheekboete niet te betalen.

Wie als bekende artiest door het leven gaat, mag altijd iets meer dan de gewone mens. Lees 
het verhaal over Keith Richards, de gitarist van de beroemde band Rolling Stones. 

De gitarist heeft een boek van de bibliotheek al 50 jaar in zijn bezit. Hij heeft het al die tijd 
niet teruggebracht. Hij moet nu eigenlijk een boete van ongeveer € 3.308,00 betalen. De 
bibliotheek wil de boete wel kwijtschelden maar dan moet Keith Richards de bibliotheek 
een bezoek brengen en ook muziek maken met zijn groep The Rolling Stones. De 
bibliotheek staat in de stad Dartford, in Engeland. Dit is de geboorteplaats van Keith 
Richards en hier ging hij 50 jaar geleden naar school en naar de bibliotheek.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Kies het juiste antwoord:

1. Wie is Keith Richards?
a. Keith Richards is een gewone man.
b. Keith Richards is een hoofdrolspeler uit een film.
c. Keith Richards is een beroemde gitarist.

2. Moet Keith Richards een boete betalen?
a. Nee, de boete wordt kwijtgescholden.
b. Ja, hij moet € 3.308.00 betalen.
c. Hij hoeft de boete niet te betalen als hij komt zingen in de bibliotheek.

3. Waar is Keith Richards geboren?
a. Hij is geboren in Dartford, Engeland.
b. Hij is geboren in Engeland.
c. Hij is geboren in Dartford.

© www.lingua-incognita.nl
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Uit de krant: 2. De kattenbaard                                                                     10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

De leukste internethype ooit: de kattenbaard

Een baard is modern, dat weten we. De nieuwste trend op internet is ook heel populair: de 
kattenbaard. De nieuwste internethype is, hoe kan het ook anders,  uit Amerika gekomen. 
Wil u ook een kattenbaard. Veel heeft u daar niet voor nodig – zelfs baardgroei is niet 
nodig. Het enige dat u moet hebben is een fotocamera en een kat. (Tip: gebruik wel een 
tamme kat om de foto mee te maken. Wilde katten kunnen in paniek raken en krabben.) 

Hoe maak je een kattenbaardfoto?

Instructie:     

1. Ga zitten en neem uw kat op schoot. 2. Pak een camera en richt deze op u en uw huisdier.
3. Zorg dat uw kat zijn of haar neus tegen het puntje van de uwe drukt. Lukt dit niet 
vanzelf, probeer dan wat visolie of iets anders op uw neus te smeren (pindakaas?)

4. Zodra het poezengezicht en het mensengezicht één zijn maakt u een foto. U heeft nu een 
kattenbaard en hoort er weer helemaal bij. Hondenliefhebbers hoeven niet verdrietig te zijn.
Ook op internet zet de eeuwige strijd tussen kat en hond zich voort. Inmiddels is de eerste 
dog beard daar al gezien.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wat is een kattenbaard?
a. De kattenbaard is een kat.
b. De kattenbaard is gewoon Nederlands.
c. De kattenbaard groeit vanzelf.

2. Wat heb je nodig voor het maken van een kattenbaardfoto.
a. Voor een kattenbaardfoto heb je een camera en een hond nodig.
b. Voor een kattenbaardfoto heb je een kat en een camera nodig.
c. Voor een kattenbaardfoto heb je wilde katten nodig. 

© www.lingua-incognita.nl
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Uit de krant: 3. Diamanten van haar                        15 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Bedrijf maakt diamanten van het haar van Michael Jackson.

Een Amerikaans bedrijf gaat het haar van Michael Jackson veranderen in diamanten. De 
directeur van het bedrijf uit Chicago, Dean Van den Biesen, heeft gezegd dat dit absoluut 
waar is. Het bedrijf Life Gem gaat van kristallen uit het haar van Michael Jackson 
diamanten van hoge kwaliteit maken. 

Toen Michael Jackson een reclamespotje maakte voor Pepsi Cola, vloog zijn haar in brand. 
Life Gem heeft toen een beetje haar gekregen. Van deze plukjes haar maken zij de 
diamanten. De heer Van den Biesen denkt dat er van het haar 9 à 10 diamanten kunnen 
worden gemaakt. Hoeveel de diamanten gaan kosten is nog niet bekend. Life Gem maakte 
in 2007 ook drie diamanten met haar van de grote componist Ludwig von Beethoven. De 
juwelen werden voor ongeveer tweehonderdduizend dollar per stuk verkocht, dat is 
ongeveer 140 duizend euro.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wie maakt er diamanten van het haar van Michael Jackson?
a. Chicago maakt de diamanten.
b. Pepsi Cola maakt de diamanten.
c. Life Gem maakt de diamanten.

2. Hoeveel diamanten maakt Life Gem van het haar van Michael Jackson?
a. Zij maken 20 diamanten.
b. Zij maken 140 duizend diamanten.
c. Zij maken ongeveer 10 diamanten.

3. Wanneer kreeg Life Gem haar van Michael Jackson?
a. Toen Michael een reclamefilmpje  maakte voor Pepsi Cola.
b. Toen Michael naar Chicago vloog.
c. Omdat het haar van Michael van hoge kwaliteit is.
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Uit de krant: 4. Gearresteerd                        10 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Dronken vrouw laat peutertje alleen thuis
Almere, 29 april 2013

De politie heeft zaterdagochtend vroeg een vrouw van 42 uit Almere gearresteerd. Zij sloeg 
bij haar aanhouding een agent in het gezicht en zij beet een andere agent in de vinger.

De vrouw werd aangesproken, omdat ze zonder licht fietste. Volgens de politie rook zij 
zwaar naar drank. Ze werd kwaad en agressief toen agenten met haar wilden praten. Toen 
de politie het huis van de vrouw controleerde, ontdekte ze dat de deur open was en dat er 
een kindje van twee jaar alleen in de kamer zat. Bureau Jeugdzorg is gewaarschuwd en zij 
hebben  het kindje in veiligheid gebracht. De moeder zit nog in de politiecel.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het goede antwoord:

1. Waarom was de dronken vrouw boos?
a. De politie beet in haar vinger.
b. De politie was agressief.
c. De vrouw wilde niet met de politie praten.

2. Wat betekent het woord politiecel?
a. Een stukje huid van een politieagent.
b. Een gevangeniskamer op het politiebureau.
c. Een politieagent die moeder is.

3. Wat doet Bureau Jeugdzorg voor kinderen?
a. Bureau Jeugdzorg doet niets voor kinderen.
b. Bureau Jeugdzorg neemt kinderen mee naar het politiebureau.
c. Bureau Jeugdzorg zorgt voor kinderen die in gevaar zijn.
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Uit de krant: 5. Honden uitlaten verboden           15 minuten
                                               
Opdracht:

 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Te veel honden in bossen

Staatsbosbeheer gaat in twee stadsbossen in Lelystad een beperking instellen voor het 
uitlaten van honden. Je mag daar na de zomervakantie niet meer dan drie honden uitlaten. 
Het gaat om de 'losloopgebieden' in het Gelderse Hout en het Zuigerplasbos. 

Staatsbosbeheer komt met deze maatregel, omdat er veel klachten binnenkomen. Mensen 
voelen zich niet veilig door de grote groepen honden. Mensen die na de zomervakantie 
meer dan drie honden uitlaten, kunnen een boete krijgen. Staatsbosbeheer gaat voor de 
bedrijven die veel honden uitlaten op zoek naar een andere plek voor de honden. 
Waarschijnlijk wordt dat het Visvijverbos. Daar komen minder wandelaars. De problemen 
met uitlaatbedrijven spelen niet alleen in Flevoland. Staatsbosbeheer krijgt veel klachten uit
de grote steden waar veel honden-uitlaatbedrijven actief zijn. Kleine bosdieren als konijnen
en vogels worden soms doodgebeten door de honden.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl 

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wat is een 'losloopgebied'?
a. Dat is een stuk bos waar mensen los mogen lopen.
b. Het is een stuk bos waar mensen met honden zonder riem kunnen wandelen.
c. Het is een stuk bos waar je niet mag lopen.

2. Waarom zijn er veel klachten bij Staatsbosbeheer?
a. Wandelaars zijn vaak bang voor veel honden in het bos.
b. Mensen zijn ontevreden over het weer.
c. Mensen vinden het bos in Lelystad niet mooi. 

3. Wanneer krijgen mensen een boete?
a. Mensen krijgen na de zomervakantie een boete, als ze minder dan 3 honden uitlaten.
b. Mensen krijgen een boete, als ze in het bos wandelen na de zomervakantie.
c. Wandelaars krijgen een boete, als zij na de zomervakantie 3 of meer honden uitlaten.

4. Wat is een honden-uitlaatbedrijf?
a. Het is een bedrijf waar honden iets kunnen eten.
b. Het is een bedrijf dat honden wast en kamt.
c. Het bedrijf wandelt tegen betaling met honden in het bos.
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Uit de krant: 6. Kip op reis                     10 minuten

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Kip overleeft reis van 150 kilometer in vrachtwagen.
Londen, 4 februari 2013

Een vrachtwagenchauffeur heeft een reis van 150 kilometer gemaakt met een kip onder zijn
motorkap. Hij hoorde de kip kakelen toen hij aankwam bij zijn bedrijf in het Engelse 
Chepstow. De krant Daily Mirror schreef over de kip. De chauffeur heeft hem Paxo 
genoemd. De kip is per ongeluk in de stad Staffordshire in de motor gekomen toen de 
chauffeur even wat was gaan eten bij Burger King. "De chauffeur durfde de kip eerst niet te 
pakken toen hij de vreemde ontdekking deed", zei een bediende van de transportfirma. "Het
diertje was een beetje warm en had wat olie op haar veren. Maar ze zag er best gelukkig 
uit". Paxo werd uit voorzorg toch naar dierenarts gebracht. Toen de kip helemaal uitgerust 
was, legde ze gelijk een ei. De dierenarts houdt de reislustige kip als huisdier, maar zij 
noemt haar Sally. "Ik denk dat Sally zin had in vakantie", zei de dokter.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wie was er op reis?
a. Een haan van Kentucky Fried Chicken.
b. Een kip in een vrachtwagen.
c. Een vrachtwagenchauffeur van Daily Mirror.

2. Hoe heet de kip.
a. De kip heet Paxo.
b. De kip heet Sally.
c. De kip heette eerst Paxo, maar nu Sally.

3. Wanneer begon de reis van de kip?
a. De kip begon met haar reis bij Burger King in Staffordshire, Engeland.
b. De kip reisde met de trein naar Staffordshire.
c. De kip reisde naar Chepstow.
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Uit de krant: 7. Kunstgebit                                  10 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Supporter gooit kunstgebit naar coach
Buenos Aires, 26 mei 2013

In de Argentijnse voetbalcompetitie is coach Ricardo Caruso bekogeld met een kunstgebit. 
Zijn elftal was op een 1-3 achterstand gezet door tegenstander Belgrano. 

De arme coach werd flink uitgefloten door het thuispubliek in het Diego Armando Maradona 
Stadion in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Caruso kreeg van alles naar zijn hoofd 
gegooid door de fanatieke en teleurgestelde supporters. 

Op beelden is te zien dat er tussen veel plastic flessen ook een kunstgebit naar het hoofd van 
de coach is geworpen.

Bron:  http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Waarom lag er een kunstgebit op het voetbalveld?
a. Een supporter is het kwijt.
b. Een supporter was heel boos.
c. Een supporter wilde het aan de coach geven.

2. Wie had de voetbalwedstrijd verloren?
a. Het team van Ricardo Caruso.
b. Het elftal van Belgrano.
c. De man met het kunstgebit.

3. Waar was de competitie?
a. Het elftal speelde in Argentinië.
b. De competitie was in Belgrano.
c. De voetbalwedstrijd was in het Diego Armando Maradona Stadion, Buenos Aires, Argentinië.
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Uit de krant: 8. Restaurant zinkt                      10 minuten
                                                               

                                                                                    
Opdracht:

 Lees de vragen.                                                  
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Chinees restaurant Libelle is gezonken

In het centrum van Heerhugowaard is het drijvende Chinese restaurant Libelle gedeeltelijk 
gezonken. Door nog onbekende oorzaak ligt het restaurant nu voor een deel onder water. 
De brandweer is aanwezig en pompt een deel van het water weg. Maar het is haast letterlijk
dweilen met de kraan open, er stroomt namelijk nog water naar binnen. Het restaurant ligt 
nog niet op de bodem van de rivier, maar kan niet veel verder zinken. Het water is er vijf 
meter diep. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het restaurant nu niet meer te 
gebruiken en wordt pas later besloten wanneer er weer gerechten afgehaald kunnen worden 
en wanneer er weer gegeten wordt bij Libelle.

Bron: http://www.waarmaarraar.nl

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wat is er gebeurd met restaurant Libelle?
a. Het restaurant is verbrand.
b. Het restaurant is gezonken.
c. Het restaurant is gevallen.

2. Waarom ligt het restaurant in het water?
a. Omdat er veel regen is geweest.
b. Omdat het restaurant te zwaar is.
c. Niemand weet wat er is gebeurd. 

3. Is de Middenwaard diep?
a. De Middenwaard is middelmatig diep.
b. De Middenwaard is heel diep.
c. Nee, de Middenwaard is niet diep.

4. Wanneer kunnen de mensen weer eten bij Libelle?
a. Voorlopig kunnen de mensen niet bij het Chinees restaurant eten.
b. Het Chinees restaurant is open voor iedereen.
c. De brandweer eet vaak bij Libelle.
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Uit de krant: 9. Examens versnipperd                                                       15 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Versnipperde examens

Een leraar van het Edith Steincollege in Den Haag heeft iets heel doms gedaan. 
Nadat de leraar zes havo-examens Duits had gecontroleerd, gooide hij ze per ongeluk
in een papierbak. Zijn vrouw deed ze daarna in de papierversnipperaar!

Hierdoor ontstond een groot probleem voor de leerlingen van de school. Examens 
moeten altijd twee keer worden nagekeken en dat kon nu niet meer. De leerlingen 
krijgen nu nog geen diploma en moeten eerst het examen opnieuw maken!

De leraar en de school schamen zich diep en hebben hun excuses aangeboden.
De scholieren en hun ouders zijn teleurgesteld en woedend. ‘Het was mijn laatste 
examen en ik hoefde alleen nog maar te wachten op mijn uitslag’, zegt een 
verdrietige scholiere op Radio West.

Bron: http://nieuwsbeest.nl     Foto:  Google images en www.wi  skundemeisjes.nl

Omcirkel het goede antwoord:

1. Wat is er gebeurd met de examens?
a. Een Duitse leraar heeft de examens versnipperd.
b. Een leraar Duits heeft de examens versnipperd.
c. De vrouw van de leraar heeft de examens versnipperd.

2. Wat moeten de leerlingen doen?                                               
a. De leerlingen doen niets meer.
b. De leerlingen moeten het examen nog eens doen.                       
c. De leerlingen gaan de examens nakijken.

3. Waarom is de scholiere bij Radio West verdrietig?
a. Zij kan niet wachten op de uitslag van het examen.
b. Zij krijgt de uitslag van het examen pas als zij het examen heeft overgedaan.
c. Zij gaat nu te laat op vakantie.
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Uit de krant: 10. Slanke taille                                                                   15 minuten
                                               

         Opdracht:                                                           
 Lees de vragen.
 Kijk naar de plaatjes.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Een vrouw van 24 uit Duitsland wil de slankste taille ter wereld. Daarom draagt 
ze al drie jaar dag en nacht een korset: dat is een heel strak topje van stevige stof,
dat met veters nóg strakker wordt getrokken.

Michele Köbke uit Berlijn heeft nu de taille van een meisje van twee, maar dat vindt ze niet genoeg. 
Er moet nog 2,5 centimeter af, zodat ze een wereldrecord heeft. Door het dragen van het korset is 
haar lichaam veranderd. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Daardoor heeft ze vaak 
problemen met ademen en kan ze niet veel eten. Bovendien zijn haar buikspieren heel erg verzwakt, 
omdat het korset die rol van buikspieren overgenomen heeft. Artsen waarschuwen dat ze straks niet 
meer zónder korset kan leven!

Michele vertelt dat ze alleen onder de douche het korset uitdoet. Zij vindt de adviezen van de artsen 
niet interessant: ‘Als ik het kledingstuk niet aan heb, voel ik me niet op mijn gemak. Het is een 
obsessie geworden, ik kan me geen leven meer zonder mijn korset voorstellen’, zegt Michele Köbke.

Toch is er bijna niemand die haar taille mooi vindt. Sommige mensen vergelijken haar lichaam zelfs 
met dat van een marsmannetje!

  Bron: http://nieuwsbeest.nl

Omcirkel het goede antwoord:

1. Wat is een korset?
a. Dat is een klein bosje bloemen.
b. Dat is een stevig topje met veters.
c. Dat is een getailleerde jurk.

2. Waarom wil Michele een slanke taille?
a. Zij wil haar buikspieren niet voelen.                                   
b. Zij wil zich goed voelen en het wereldrecord halen.              
c. Zij wil op een marsmannetje lijken.

3. Wat zijn de problemen van Michele?
a. Zij kan moeilijk ademen en eten.
b. Zij kan moeilijk het korset aandoen.
c. Zij kan onder de douche niet zonder korset.
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Hoofdstuk 3

Handleidingen en instructies

1. Liftstoring

2. Recept

3. Wassen

4. Noodgevallen

5. Eerste Hulp

6. Frituurvet inleveren
Bijlage

7. Lamp verwisselen

8. Tafel dekken

 9. Afvalwijzer
Bijlage

10. Boete
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Handleidingen en instructies: Liftstoring                                                         10 minuten
                                                                                                                                                                

Opdracht:                                                                 
 Lees de vragen.                                              
 Bekijk de tekst. 
 Beantwoord de vragen.

1. Storing lift melden

Wat moet u doen als de lift niet meer werkt?

Huurt u een woning bij Woningbouwvereniging Kennemer Wonen? Neem dan bij alle 
liftstoringen direct contact op met onderhoudsbedrijf Elevator Service. U vindt het 
telefoonnummer op de sticker in de lift en naast de liftdeur in de gang. 

Kunt u de lift van binnenuit niet meer openen neem dan contact op met de beheerder van uw
gebouw bij Woningbouwvereniging Kennemer Wonen via telefoonnummer              072-822
28 88. In elke lift hangt een speciale telefoon voor noodgevallen. Indien hulp te lang op zich
laat wachten, bel dan het nummer van de brandweer: 0900-9955. 

Bron: http://www.kennemerwonen.nl

Geef het juiste antwoord:

1. Wie moet u bellen als er een liftstoring is?
a. Ik neem contact op met de brandweer.
b. Ik bel gelijk 112 of 0900-8844.
c. Ik bel Elevator Service.

2. Waar kan ik het storingsnummer vinden als de lift kapot is?
a. In en naast de lift hangen stickers met het telefoonnummer.
b. In de lift is een sticker met instructies.
c. In de lift hangt een telefoon.

3. Wat doe ik als ik niet uit de lift kan?
a. Ik bel de beheerder of de brandweer.
b. Ik bel de beheerder en de brandweer.
c. Ik bel de buurman.
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Handleidingen en instructies: Recept                                                                      10 minuten  
                                                                                                    

Opdracht:                                                                  
 Lees de vragen.                                                            
 Bekijk het recept.
 Beantwoord de vragen.

2. Recept maissoep

Ingrediënten:                                                            Voedingswaarden (per portie):
2 el (eetlepel) zonnebloemolie                                   Energie: 335 kcal., Vet: 23 gr., koolhydraten

2 preien, gewassen en gesneden                                Vegetarisch voorgerecht voor 4 personen

2 tl sambal oelek                                                
2 blikken mais (a 300 gr.)
1 blikje kokosmelk (200 ml.)
500 ml. groentebouillon (tablet)                                 
1 bosje koriander (15 gr.)

Benodigdheden:
1 pan, 1 pollepel, 1 mes, 1 eetlepel en een kom.

Bereiden:
    1.Verhit de zonnebloemolie in een soeppan. 2. Fruit de prei samen met de sambal oelek 3 

min. op middelhoog vuur. 3. Voeg de mais, kokosmelk (200 ml.) en hete groentebouillon 
toe. 4. Breng aan de kook en laat op hoog vuur 3 min. doorkoken. 

Bron: Allerhande 5 2013

Geef het juiste antwoord:

1. Wat betekent 2 el zonnebloemolie?
a. Dat betekent 2 eetlepels olie.
b. Dat betekent de lengte van de maiskolf.
c. Dat betekent 2 elektrische lepels olie.

2. Met welke ingrediënten maak je maissoep?
a. Met een soeppan, een mes en een kom.
b. Met een blikje mais, prei en kokosmelk.
c. Met twee lepels, twee messen en twee kommen.

3. Wat is de juiste volgorde om soep te maken?
a. Ik doe olie en fruit in de pan.
b. Ik zet de pan op hoog vuur, doe er bouillon in en dan mais, melk en prei.
c. Ik zet de pan met olie, prei, mais en melk op het vuur en dan doe ik er bouillon bij.
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Handleidingen en instructies: Wassen in de machine                                              15 minuten
                                                                                                                                                                

Opdracht:                                                                  
 Lees de vragen.                                                           
 Bekijk de handleiding. 
 Beantwoord de vragen.

           3. Wassen in de machine                                                                                             

Geef het juiste antwoord:

1. Waarom moet je twee stapels maken van de was?
a. Als je twee stapels hebt moet je twee keer wassen.
b. Twee stapels is minder was.
c. Als de was niet apart in de machine zit krijgt het soms een andere kleur.

2. Waarom moet je de zakken van de broeken leegmaken?
a. Soms maken scherpe dingen in de broekzak de was of de machine kapot.
b. Je wilt het geld uit de broekzak hebben.
c. Je wilt weten wat je man doet.

3. Waarom moet u de wasmachine controleren na het wassen?
a. Soms zit de kat van de buren in de wasmachine.
b. Dan wast de machine beter.
c. Soms zitten er munten of gekleurde sokken in de machine.
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1.
WAS SORTEREN

Leg kookwas en bonte was 
op twee stapels. Op deze manier 

vermijdt u verkleuring.

2. 
VOORBEREIDEN

Maak alle broekzakken leeg. 
Verwijder harde dingen. 

Dit voorkomt schade aan de was 
en de machine.

3. 
WASPROGRAMMA

Kies voor 90, 60 of 40 graden. Doe 
waspoeder in de machine.

Kies voor een voorwasprogramma.
Zet de wasmachine aan.

4. 
LEEGMAKEN

Haal de was uit de machine.
Kijk of er geen sokken of kleine

dingen zijn achtergebleven.
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Handleidingen en instructies: Noodgevallen                                      5 minuten   

Opdracht:                                                                        
 Lees de vragen.                                                          
 Lees de tekst over rampen.
 Beantwoord de vragen.

4. Noodgevallen

Wat moet ik doen bij een ramp ? 
                
Bij brand:                     
Ga naar buiten. Neem kinderen, gehandicapten en dieren mee. Doe de deur goed 
achter u dicht. Ga nooit terug het huis in. Is er rook, blijf dan laag bij de grond.

                 
Bij een overstroming:  
Luister naar de radio. Doe de elektriciteit uit. Pak belangrijke spullen in een tas. Ga 
met uw gezin naar de hoogste étage. Vergeet huisdieren niet.

Bij uitval van gas, licht en water: 
Luister naar de radio. Gebruik een zaklantaarn en batterijen. Werkt de telefoon niet? 
Blijf thuis. Als het nodig is, ga dan naar de politie of brandweer.

Geef het juiste antwoord:

1. Wat moet u doen als er brand in huis is.
a. Ik ga terug het huis in.
b. Ik ga naar buiten zonder mijn kinderen.
c. Ik ga naar buiten met mijn kind en mijn invalide moeder.

2. Wanneer luister ik naar de radio?
a. Bij een overstroming of bij stroomstoring in mijn buurt.
b. Bij een goed concert op de radio.
c. Als mijn zaklantaarn niet werkt.
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Handleidingen en instructies: Eerste Hulp                                    10 minuten
                                                                                                            
Opdracht:

 Lees de vragen.
 Lees de tekst over tips bij Eerste Hulp.
 Beantwoord de vragen.

5. Eerste hulp bij ongelukken.

      Tips bij Eerste Hulp                    1. Basis
                                                                                           2. Bloeding
                                                                                           3. Brandwond
                                                                                           4. Gebroken arm

                                                                                              

Geef het juiste antwoord:

1. Wat moet u doen bij een slachtoffer van een ongeval?
a. U moet niets aanraken.
b. U moet het slachtoffer bedekken met uw jas of een deken.
c. U moet snel een veilige plek zoeken. 

2. Wat moet u doen bij een brandwond?
a. Iets op de wond smeren.
b. Een pleister op de wond doen.
c. De wond onder lauw water houden.

3. Welke ongelukken staan in de tekst?
a. Basis, brandwond, bloeding en botbreuk.
b. Brandwond, bloeding en botbreuk.
c. Brandwond, bloeding en gebroken been.
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2. BLOEDING
. Druk 10 minuten op de wond.

. Gebruik verband of doek.
. Ga naar de huisarts of ziekenhuis.

3. BRANDWOND
. Koel de brandwond met water.

. Smeer niets op de wond.
Ga naar een arts:

Bij ernstige wonden.

1. BASIS
. Let op uw eigen veiligheid.
. Beweeg het slachtoffer niet.
. Houd het slachtoffer warm.

4. GEBROKEN ARM
. Ga naar het ziekenhuis.

. Houd de arm vast.
. Beweeg de arm niet.
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Handleidingen en instructies: Frituurvet inleveren                        10 minuten
 
           

                                   

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst over frituurvet.
 Beantwoord de vragen.

6. Het frituurvet inleveren

Geef het juiste antwoord:

1. Wat moet u doen met oud frituurvet?
a. Ik moet het oude vet door het toilet spoelen.
b. Ik moet het oude vet inleveren bij een gele container.
c. Ik moet het oude vet in de lege verpakking bewaren.

2. Waar staan gele containers?
a. De gele containers staan bij een supermarkt, een sportclub of school.
b. De gele container staat alleen bij een sportclub of Afvalpunt.
c. De gele container staat voor een groene samenleving.

3. Hoe gooi ik oud frituurvet in de gele container?
a. Ik giet koud vet in de originele verpakking en draai de dop goed dicht.
b. Ik doe de fles met vet in een plastic zak.
c. Ik giet heet vet in de originele verpakking en draai de dop goed dicht.

4. Oud frituurvet wordt gebruikt voor:
a. Friet.
b. Benzine.
c. Biobrandstof.

5. Wat is recyclen?
a. Iets opnieuw gebruiken.
b. Fietsen.
c. Een cirkel maken.
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Waar laat ik mijn 
gebruikt frituurvet?

Veel mensen vragen zich dat af. Het antwoord is: Lever het in! 
Dat kan op steeds meer plaatsen in uw buurt. 

Het werkt heel simpel.

                      

 1.                      2.                     3.

1. Bewaar de lege verpakking van het frituurvet.

2. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking.

3. Doe de verpakking met het gebruikte frituurvet in de gele container.

     
Bij steeds meer supermarkten, scholen en sportclubs en ook bij Afvalpunten 
staat een gele container. Lever gebruikt frituurvet in bij een van deze 
inzamelpunten bij u in de buurt. Doe gebruikt frituurvet in een afgesloten 
fles in de gele container. Zo draagt u bij aan een groene samenleving, want 
gebruikt frituurvet kan worden herverwerkt tot biobrandstof.

                                                                   
    

                Dan ben je                     
      duurzaam bezig !                

Bron: http://www.frituurvetrecyclehet.nl
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Handleidingen en instructies: Lamp verwisselen                                            10 minuten

                                                                                                                                                       
Opdracht:                                                                  

 Lees de vragen.                                                           
 Bekijk de handleiding. 
 Beantwoord de vragen.

7. Lamp verwisselen

                                        Bron: www.hennyjellema.nl

Geef het juiste antwoord:

1. Wat is de juiste volgorde om een lamp te verwisselen.
a. Ik doe de stekker in het stopcontact en draai de nieuwe lamp uit.
b. Ik haal de stekker uit het stopcontact en draai de nieuwe lamp in.
c. Ik doe de stekker in het stopcontact en gooi de nieuwe lamp weg.

2. Als je de lamp uit draait, dan draai je naar ….?
a. Rechts.
b. Links.
c. Voor.

3. Wat doe je op het één na laatste plaatje?
a. Ik steek de stekker in het stopcontact.
b. Ik trek de stekker uit het stopcontact.
c. Ik draai de stekker in het stopcontact.
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Handleidingen en instructies: Tafel dekken                                   15 minuten
                                                                                                                                                                
Opdracht:                                                                              

 Lees de vragen.                                                           
 Bekijk de tekst. 
 Beantwoord de vragen.

8. De tafel dekken

Dek de tafel elke dag bij zowel het ontbijt, de lunch als het avondeten. Het is gezelliger om met 
het hele gezin aan tafel te eten en het is ook veel gezonder. Eten voor de televisie met het bord op 
schoot is niet goed voor het verteren van het eten. Je kan er buikpijn van krijgen!  

Wat moet je doen om de tafel te dekken?                 
Leg eerst een mooi, schoon tafelkleed op de tafel. 

Het ontbijt:
Zet voor het ontbijt de ontbijtborden op tafel. Deze borden
zijn iets kleiner dan de borden voor het diner. Zet bij elk bord                   
aan de linkerkant (1) een groot glas voor melk of water.                              Eet smakelijk ! Eet smakelijk ! 
Zet aan de rechterkant een eierdopje voor een gekookt eitje (4).                    
Leg aan de linkerkant van het bord een ontbijtvorkje en aan
de rechterkant een mes en/of lepel.                                                                
                           
Het avondeten:
's Avonds kan je ook een soepbord neerzetten. Sommige mensen eten soep uit een kom. Leg 
naast de borden een vork, een mes en een lepel. Zet boven het bord een glas: aan de linkerkant 
van het bord (1) zet je een waterglas. Aan de rechterkant van het bord (4) kan je een wijnglas zetten.
Het zout- en pepervaatje kan je in het midden van de tafel zetten (2, 3). Als je van pittig houdt zet je
er ook een potje lekkere Zaanse mosterd neer (5).                        

Bron: ww  www.culinairekoekenbakkers.nl   en c  nl.123rf.com     om 

Geef het juiste antwoord:

1. Is het gezond om voor de televisie te eten?
a. Het is ongezond.
b. Het is gezond maar gevaarlijk.
c. Het is niet gezond en oncomfortabel.

2. Wat zet je bij (1) op tafel?
a. Ik zet 's ochtends en 's avonds een waterglas neer.
b. Ik zet niets neer, want ik drink nooit.
c. Ik zet een eierdopje neer.

3. Wat zet je in het midden van de tafel?
a. Ik zet bloemen en flessen neer.
b. Ik zet mosterd, peper en zout neer.
c. Ik leg de messen, vorken en lepels neer. 

© www.lingua-incognita.nl

http://www.linguain-cognita.nl/
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=samen+eten&source=images&cd=&cad=rja&docid=28FZO65Tl466JM&tbnid=BYlBjdUUHQSNFM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_9189413_een-vectorillustratie-van-een-familie-diner-samen-eten.html&ei=om2oUdbrJcX3O9mJgNAJ&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNEL17jSKxLzeOlquoMDUkfS9Z2Lbg&ust=1370078964230225
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=samen+eten&source=images&cd=&cad=rja&docid=28FZO65Tl466JM&tbnid=BYlBjdUUHQSNFM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_9189413_een-vectorillustratie-van-een-familie-diner-samen-eten.html&ei=om2oUdbrJcX3O9mJgNAJ&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNEL17jSKxLzeOlquoMDUkfS9Z2Lbg&ust=1370078964230225
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=samen+eten&source=images&cd=&cad=rja&docid=28FZO65Tl466JM&tbnid=BYlBjdUUHQSNFM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fphoto_9189413_een-vectorillustratie-van-een-familie-diner-samen-eten.html&ei=om2oUdbrJcX3O9mJgNAJ&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNEL17jSKxLzeOlquoMDUkfS9Z2Lbg&ust=1370078964230225
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=tafel+dekken&source=images&cd=&cad=rja&docid=IdzDOkXcJVSDbM&tbnid=FBsYRRR69RrsPM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.culinairekoekenbakkers.nl%2Ftafelmanieren%2520pagina.htm&ei=nmSoUY37JYTmPIy3gaAH&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNEEKwsUQR4ZsCY1-QgPGh6GHuVI7g&ust=1370076680463240
http://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=tafel+dekken&source=images&cd=&cad=rja&docid=IdzDOkXcJVSDbM&tbnid=FBsYRRR69RrsPM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.culinairekoekenbakkers.nl%2Ftafelmanieren%2520pagina.htm&ei=nmSoUY37JYTmPIy3gaAH&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNEEKwsUQR4ZsCY1-QgPGh6GHuVI7g&ust=1370076680463240


38

Handleidingen en instructies: Afvalkalender                                    15 minuten
                                                                                                            

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Bekijk de afvalkalender.
 Beantwoord de vragen.

9. De afvalkalender

Geef het juiste antwoord:

1. Wat is GFT-afval?
a. Dat is chemisch-, fruit- en tuinafval.
b. Dat is groente-, fruit- en tuinafval.
c. Dat is glas-, fruit- en tuinafval.

2. Wordt er op 8 juni oud papier opgehaald?
a. Nee, er wordt niets opgehaald.
b. Ja, er wordt oud papier opgehaald.
c. Nee, er wordt restafval opgehaald.

3. Waar kan ik een afvalkalender krijgen?
a. U kan de app van de afvalstoffendienst downloaden op uw telefoon.
b. U krijgt de afvalkalender altijd per post.
c. U krijgt dit jaar geen afvalkalender. 

4. Wordt er op 25 en 26 december (Kerstmis) afval opgehaald?
a. Natuurlijk, er wordt altijd afval opgehaald.
b. Natuurlijk niet, met feestdagen wordt er geen afval opgehaald.
c. Natuurlijk, er wordt tuinafval opgehaald.

5. Ik wil meer informatie over de afvalstoffendienst in Rommeldam?
a. U kunt hiervoor naar de milieustraat gaan. 
b. U kunt kijken op de speciale website: www.Rommeldam.nl.
c. U kunt het aan de buren vragen.
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Handleidingen en instructies: Boete betalen                                                15 minuten
                                                                                                                                                                

                                                                                                       

Opdracht:                                                                              
 Lees de vragen.                                                            
 Bekijk de tekst. 
 Beantwoord de vragen.

10.  Een boete

Heeft u te hard gereden en bent u geflitst? Dan krijgt u een bekeuring en kunt u een   
acceptgiro verwachten van het (Centraal Justitieel Incassobureau) CJIB. Om u alvast een 
idee te geven wat het gaat kosten volgt hieronder een overzicht. U krijgt pas een bekeuring 
bij een overschrijding van de maximum toegestane snelheid van meer dan 3 km/u. Rijdt u 
meer dan 30 km/u te hard (op snelwegen meer dan 40 km/u) dan wordt het boetebedrag 
vastgesteld door de officier van justitie. 

Onderstaand vindt u een overzicht van de hoogte van boetebedragen en bekeuringen voor snelheidsovertredingen. De bedragen voor 
de snelheidsboetes zijn in euro's. 
km/h te hard         Snelweg        Buiten bebouwde kom       Binnen bebouwde kom
 4                              23                                 23                                           26
 5                              28                                 29                                           32
 6                              34                                 35                                           38
 7                              40                                 41                                           44
 8                              45                                 47                                           50
 9                              51                                 54                                           57
10                             57                                 61                                           65
11                             80                                 83                                           88
12                             87                                 92                                           96
13                             94                                105                                         110
Bron: http://www.flitsers.nl/boete 

Geef het juiste antwoord:

1. Voor te hard rijden heeft u een boete gekregen. U moet € 110,- betalen. Waarom?
a. Ik heb 13 kilometer te hard gereden buiten de stad.
b. Ik heb 13 km. te hard gereden in de stad.
c. Ik heb 110 kilometer te hard gereden.

2. U heeft 9 kilometer te hard gereden op de snelweg? Welke boete kan u verwachten?
a. Ik denk dat ik € 51,00 moet betalen.
b. Misschien moet ik € 54,00 betalen.
c. Waarschijnlijk moet ik € 57,00 betalen.
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Hoofdstuk 4

Diverse teksten

1. Bed en ontbijt in Ubud

2. Verhaaltje

3. Informatiefolder fiets

4. Brochure medicijnen

5. Overgewicht

6. Vacature 

7. Brochure

8. Filmladder

9. Werk zoeken

10. Vakantie boeken
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Diverse teksten: 1. Een beschrijving                         15 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Bed en ontbijt in Ubud

Het koninklijk paleis van Ubud in Bali is een magische plek. Hier woont de koninklijke 
familie van Ubud en dansen elke avond danseressen in de tropische tuin. Wat weinig 
mensen weten: je kunt hier ook slapen. Het paleis is namelijk ook een Bed & Breakfast. Dat
betekent: een hotel waar je alleen een ontbijt kan eten. 

De koning van Ubud verhuurt al 30 jaar een deel van zijn paleis aan bezoekers. 
Bijvoorbeeld aan toeristen en aan kunstenaars. Voor € 50,00 per nacht kan je heerlijk slapen
in het paleis. Vanuit het raam kijk je in de mooie tuin vol beelden en bomen. Overal zijn 
paden om te wandelen. Soms zie je ook de leden van de koninklijke familie voorbij lopen, 
want zij wonen vlakbij. Het bed in de slaapkamer is groot en van hout met bladgoud. Elke 
kamer heeft een ventilator in verband met de hitte. De badkamer is groen en niet zo 
modern. Maar het ontbijt wordt op de veranda van de hotelkamer gebracht. Heerlijk ! 

Bron: Volkskrant, katern reizen, 20 april 2013

Omcirkel het goede antwoord:

1. Wat is een Bed & Breakfast?
a. Het is een hotel waar je kan slapen en ontbijten.
b. Het is een hotel waar je kan slapen en lunchen.
c. Het is een hotel waar je kan slapen en avondeten.

2. Waarom zie je soms leden van de koninklijke familie voorbij lopen?
a. De koninklijke familie woont aan de overkant van de straat.
b. Een deel van het paleis is hotel en een ander deel is het paleis.
c. De leden van de koninklijke familie houden van wandelen.

3. Waarom is er een ventilator in de kamer?
a. De ventilator is mooi. 
b. De ventilator is van goud.
c. De ventilator brengt koele lucht.

4. Waar eten de toeristen het ontbijt?
a. In de eetzaal van het hotel.
b. Op het balkon van de bungalow.
c. Buiten in de tuin.
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Diverse teksten: 2. Een verhaaltje uit Noord Brabant                                15 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees het verhaaltje.
 Beantwoord de vragen.

De betoverde ezel

Een jongen was verliefd op een meisje. Hij ging elke avond met haar wandelen. Maar zij 
wilde nooit op vrijdagavond. 

De jongen wil haar óók op vrijdag zien. Dus gaat hij op een vrijdagavond toch naar het 
huisje van zijn vriendin. Hij kijkt door het raam van de slaapkamer. Daar ziet hij het meisje 
met haar moeder. Zij doen lotion op hun armen en benen. Allebei pakken zij een bezem uit 
de kast en zeggen: ”Omhoog”. De bezems vliegen snel met de vrouwen door de 
keukendeur naar buiten !

De jongen schrikt erg. Zijn vriendin is een heks ! Maar zijn liefde is groot. Hij gaat ook de 
slaapkamer binnen en smeert zijn armen en benen in met de lotion. Hij pakt een bezem en 
zegt: “Omhoog”. Onmiddellijk vliegt de bezem met de jongen naar buiten. Hij maakt een 
reis door de lucht naar het bos. Als de bezem in het bos komt, ziet de jongen veel  mensen 
dansen om een vuur. Hij ziet ook veel zwarte katten. De jongen ziet ook zijn vriendin. Maar
zij is niet blij en tovert hem in een ezel. Die arme jongen. Waarom is hij altijd toch zo 
nieuwsgierig?

Bron: http://www.beleven.org

Omcirkel het goede antwoord:

1. Waarom gaat de jongen op vrijdagavond naar zijn vriendin ?
a. Hij wil haar elke dag van de week zien.
b. Hij wil met haar wandelen.
c. Hij wil weten wat het meisje op vrijdag doet.

2. Is de vriendin van de jongen een gewoon meisje?
a. Nee, zij is een heks.
b. Nee, zij is een moeder.
c. Nee, zij is een ezel.

3. Waarom is de jongen nu een ezel?
a. Want zijn vriendin houdt van dieren.
b. Want zijn vriendin houdt niet van hem.
c. Want hij is dom en nieuwsgierig.
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Diverse teksten: 3. Informatie                                                                        10 minuten
                                               

Opdracht:
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Elektrische fiets van topkwaliteit

Met deze elektrische fiets heeft u altijd de wind in de rug! De Wereld Fiets heeft een 
sportieve uitstraling maar ziet er uit als een normale fiets. Met deze fiets kunt u 100 km. 
fietsen met een elektrische motor onder de bagagedrager.

Bron: www.volkskrant.nl/fiets

Omcirkel het goede antwoord:

1. Waarom is de Wereld Fiets zo bijzonder?
a. Het is een sportieve en normale fiets.
b. De fiets kan 100 km. fietsen.
c. Het is een gewone fiets met een motor.

2. U wilt de fiets graag proberen op maandag 13 mei. Kan dat?
a. Nee.
b. Ja.
c. U kunt de fiets elke weekdag proberen.

3. Hoe duur zijn de elektrische fietsen?
a. De fietsen kosten € 1.400,00.
b. De fietsen kosten € 995,00.
c. De fiets is gratis met garantie.

© www.lingua-incognita.nl

PROBEER 
EN KOOP !

Test de fiets nu zelf:
 Zaterdag 11 mei 10.00 – 12.00 uur 
 Zondag 12 mei 10.00 – 12.00 uur
 Vrijdag 17 mei 10.00 – 15.00 uur
 Zondag 19 mei 09.00 – 15.00 uur
 Bedrijventerrein, Overschiestraat 188, Amsterdam

€ 995 i.p.v. € 1.400

3 jaar garantie

1 jaar gratis pechhulp

http://www.linguain-cognita.nl/
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Diverse teksten: 4. Een brochure                                    15 minuten
                                               
                                                                                                        

Opdracht:                                                
 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Medicijnen in het verkeer

Rijden met medicijnen?
Gebruik je medicijnen en moet je ook rijden in het verkeer. Lees dan de bijsluiter of de 
informatie op de verpakking van je medicijnen. 

Gevaar op de weg.
Bij sommige medicijnen merk je duidelijk effect. Je wordt duizelig, slaperig of gaat wazig 
zien. Andere medicijnen verminderen het reactievermogen. Je merkt dat soms niet, maar je 
rijdt met minder concentratie op de weg. Andere weggebruikers merken het wel. Dit is 
gevaarlijk.

Wat moet je doen als je medicijn rijgevaarlijk is?
Bespreek met je arts wat de mogelijkheden zijn als je toch auto moet rijden voor je werk. 
Hij kan een lagere dosering voorschrijven. Hij kan een ander middel voorschrijven. Hij kan 
adviseren om het medicijn op een ander moment van de dag te nemen. Het kan ook zijn dat 
de arts adviseert om een paar weken niet te rijden.

Bron: www.rijveiligmetmedicijnen.nl

Omcirkel het correcte antwoord:

1. Wat moet je doen als je een medicijn moet gebruiken?
a. Ik moet de bijsluiter en de verpakking lezen.
b. Ik moet de medicijnen slikken.
c. Ik moet de medicijnen gebruiken.

2. Je medicijn maakt je slaperig, maar je moet toch met de auto naar je werk. Wat doe je?
a. Ik ga niet werken.
b. Ik ga vroeg naar bed.
c. Ik vraag de huisarts om advies.

3. Wat is een goede tip voor medicijngebruik?
a. Neem de medicijnen af en toe in.
b. Drink genoeg alcohol.
c. Neem op tijd voldoende medicijnen in. 
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TIPS:
-Houd je aan de dosering.
-Neem medicijnen op tijd.

-Pas op met alcohol.
-Vraag advies aan de huisarts.
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Diverse teksten: 5. Overgewicht                                                                                         5 minuten
    
                                          
Opdracht:

 Lees de vragen.
 Lees de tekst.
 Beantwoord de vragen.

Hoe voorkom ik overgewicht bij mijn kinderen?

In Nederland zijn steeds meer kinderen met overgewicht. Het is belangrijk dat ouders een 
goed voorbeeld zijn voor hun kinderen. Kinderen nemen snel het eetpatroon van hun ouders 
over. Kinderen sporten graag als hun ouders ook sportief zijn. Kinderen 
eten vaak wat hun ouders eten. 

Tips voor ouders:
. Motiveer uw kinderen om gezond te eten.                                                                                
. Laat uw kinderen niet te lang aan de computer zitten.
. Laat uw kinderen naar school fietsen of lopen.
. Laat kinderen onder 18 jaar geen alcohol drinken.
. Eet ontbijt, lunch en avondeten op vaste tijden.
. Geef uw kinderen tussendoor fruit.
. Laat uw kind een sport doen.

                                   

   Bron: Bossche Weekblad 15 juni 2013

Omcirkel het goede antwoord:

1. Waarom moeten ouders een goed voorbeeld geven?
a. Want kinderen doen wat de ouders doen.
b. Want kinderen doen nooit wat ouders willen.
c. Want kinderen in Nederland zijn sportief.

2. U wilt advies van het Opvoedingshuis maar u heeft geen geld. Kan u toch advies krijgen?
a. Nee.
b. Ja.
c. Op vrijdag.
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Telefoon: 0800 – 644 14 14
Email: info@ovh-denbosch.nl

Website: www.ovh-denbosch.nl

Heeft u vragen over 
Opvoeding?

Kom naar het 
Opvoedingshuis

U krijgt gratis advies.

Adres: 
Dorpstraat 1

5212 SS Den Bosch
Open:

Ma. – Do.
09.00 – 15.00 uur

http://www.linguain-cognita.nl/
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Diverse teksten: 6. Vacature                                                                                              5 minuten
    
                                          
Opdracht:                                                      

 Lees de vragen.
 Lees de vacature.
 Beantwoord de vragen.

Huis-aan-huis-media

Stadsblad Tulpdorp

zoekt voor het centrum een krantenbezorger.

Ben je minimaal 13 jaar en heb je op woensdag ongeveer 2 uur de tijd?

Kom voor ons het Stadsblad bezorgen.
                                 
                                 Meld je nu aan !

                                 www.krantje.com

                                 Bel: 073-12345678 of 0800-4567
 

Wij bieden een goed salaris en gratis fietstassen.
Je krijgt ook een regenpak.

 Bron: Huis aan huis reclame Wegener.

Omcirkel het goede antwoord:

1. Wat zoekt het Stadsblad?
a. Reclamefolderbezorgers in het centrum.
b. Een scholier om kranten rond te brengen in het centrum.
c. Pizzabezorgers in het centrum.

2. Hoe oud moet je zijn om bij het Stadsblad te werken als bezorger?
a. Minimaal 13 jaar.
b. Maximaal 13 jaar.
c. Tussen de 13 en 14 jaar. 

3. Welke voordelen zijn er als je voor het Stadsblad werkt?
a. Je krijgt gratis kranten.
b. Je krijgt kleding en tassen.
c. Je krijgt goed betaald, gratis fietstassen en een regenpak.
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Diverse teksten: 7. Brochure                                                                                             5 minuten
    
   
        
                               
Opdracht:                                                             

 Lees de vragen.
 Lees de brochure
 Beantwoord de vragen.

WAT MAG ER BIJ HET OUD PAPIER ?
  WEL   NIET

– Alle soorten papier zonder plastic laagje.

– Enveloppen zonder noppenfolie.

– Kleine kartonnen dozen.

– Stapels papier met een nietje of plakband.

   Het papier moet droog en schoon zijn.

– Behangpapier

– Papier met plastic zoals melkdozen.

– WC-papier, keukenpapier.

– Koffiefilters en theezakjes.

   Vochtig of vet papier zoals pizzadozen.

Bron: Het Klaverblad 2012

Zet een cirkel om het goede antwoord:

1. Mag ik melkdozen bij het oud papier gooien?
a. Ja, want het zijn dozen.
b. Nee, want het zijn dozen met een plastic laagje.
c. Ja, want alle soorten papier mogen bij het oud papier.

2. Ik heb pizza gegeten. Mag ik de doos in de papierbak gooien?
a. Ja, want het is papier.
b. Nee, want het zijn hele grote dozen.
c. Nee, want een pizzadoos is vet en vochtig.

3. Kan ik mijn oude kranten bij het oud papier doen?
a. Ja, dat mag als de kranten gelezen zijn.
b. Ja, dat mag als de kranten nat zijn.
c. Ja, dat mag als de kranten droog zijn.
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Diverse teksten: 8. Filmladder                                                                                        10 minuten
    
Opdracht:

 Lees de vragen.
 Bekijk de filmladder.                  
 Beantwoord de vragen.

FILMLADDER                                                                                     Muntplein 15

Pathé de Munt                                                                                                         2119 AA Amsterdam
15 december                                                                                                                                                          Reserveren:0900-1458

Welke film ? maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za & zo

Verliefd op Ibiza 
Een groep jonge mensen viert
vakantie op het Spaanse eiland 
Ibiza (geweld) 

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 13.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Verschrikkelijke Ikke
Een jongen van 9 is de schrik van 
de buurt (jeugdfilm)  

Geen 
vertoning

18.15 uur 16.15 uur
18.15 uur

18.15 uur 18.15 uur 16.15 uur
18.15 uur

Turks fruit            
Film uit 1979 over de liefde van 
twee jonge mensen in
Amsterdam (romantiek)

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur
22.00 uur

De lift                    
Een lift doet waar hij zelf
zin in heeft. Hij heeft moorddadige
neigingen (griezelfilm)

Geen 
vertoning 

22.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 20.00 uur 
22.00 uur

Sinterklaas !         
Een Chinees meisje heeft het paard
van Sinterklaas in haar tuin 
gevonden (jeugdfilm)

Geen 
vertoning

16.00 uur
18.30 uur

16.00 uur
18.30 uur

16.00 uur
18.30 uur

16.00 uur
18.30 uur

13.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

                                                                                                                                                         Let op: Op 1e en 2e kerstdag geen vertoningen.

   Bron: http://www.filmladder.nl

Omcirkel het goede antwoord:

1. U wilt naar de film. U houdt van romantische films. Welke film kiest u?
a. Turks Fruit.
b. Sinterklaas of Verschrikkelijke Ikke.
c. Verliefd op Ibiza.

2. U wilt met uw kinderen van 7 en 9 op 1e kerstdag naar de bioscoop. Welke film kiest u?
a. De lift of Sinterklaas.
b. Er draaien op 1e kerstdag geen films.
c. Verschrikkelijke Ikke of Sinterklaas.

3. U wilt met uw man op maandagavond een spannende film zien. Welke film gaat u zien?
a. De lift.
b. Geen enkele film.
c. Verschrikkelijke Ikke of Sinterklaas.
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Diverse teksten: 9. Werk zoeken                                                                                       5 minuten
    
                
Opdracht:                                                                            

 Lees de vragen.
 Lees de vacatures.
 Beantwoord de vragen.

                        
Zelfstandig werkende vakmensen gevraagd !

De Klussenier werkt voor particulieren en bedrijven, 
nieuwbouw, renovatie, onderhoud. Wij doen alles. U bent het 
visitekaartje.

Gevraagd: Rijbewijs B, zelfstandig kunnen werken, fulltime 
beschikbaar, geen 9-5 mentaliteit, per direct beschikbaar, 
ervaring.

Geboden: Goed salaris, afwisseling, arbeidsovereenkomst op 
uitzendbureaubasis.

DE KLUSSENIER  bel: 020 – 12345658
Vraag naar Richard Jelierse 

   Bron: google images

Omcirkel het goede antwoord:

1. Uw Nederlands is op A1-niveau. Kunt u bij Hotel Zimmerhof werken?
a. Ja.
b. Nee, waarschijnlijk niet.
c. Ja, want ik spreek Engels.

2. U wilt bij Hotel Zimmerhof alleen werken van 09.00 tot 17.00 uur. Kan dat?
a. Nee, want ik moet in ploegendienst werken.
b. Ja, want ik wil om 17.00 uur naar huis.
c. Het kan, maar alleen in het weekend.

3. U heeft nog geen rijbewijs. Kunt u bij de Klussenier werken?
a. Soms.
b. Ja.
c. Nee.

4. U bent een vrouw. Kunt u bij de Klussenier werken?
a. Het staat niet in de vacature. Ik moet het vragen.
b. Ja, natuurlijk.
c. Nee, jammer genoeg niet.
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Diverse teksten: 10. Een vakantie boeken                                                                    10 minuten

 Opdracht:                                                                      
 Lees de vragen.
 Bekijk de vakantiebrochure.                              
 Beantwoord de vragen.

     

VAKANTIEHUISJES in Nederland 

 A.         Zwemmen en zeilen in Nieuwkoop   B.              Heerlijk wandelen in Roermond 

In Nieuwkoop ligt dit Oud-Hollandse houten 
woonboerderijtje aan de Nieuwkoopse plas. Het 
huisje heeft een woonkamer, keuken, badkamer en 
2 slaapkamers. U mag gebruik maken van de 
zeilboot, die aan uw eigen steiger is afgemeerd.

Kosten: € 500,- per midweek (ma. t/m vrij.)

In de Roermondse bossen vindt u dit aardige luxe 
vakantiehuisje. Het huis heeft de gewone 
voorzieningen zoals een woon- en slaapkamer, 
keuken en badkamer. Er zijn 3 leuke zolderkamers 
voor kinderen of gasten. Huisdieren toegestaan.

Kosten: € 700,00 per week (ma. t/m zon.)
                                                                                  Contact: Nederlandse vakantiehuisjes
                                                                                  Telefoonnummer 023-12345567
                                                                                  Website: www.nederlandsehuisjes.com                                                                                           

 Bron: Google images

Omcirkel het goede antwoord:

1. U en uw gezin houden van water. Welk huisje vindt u leuk?
a. Het huisje in Nieuwkoop.
b. Het huisje in Roermond. 
c. Ik blijf thuis.

2. U wilt een week op vakantie. Welk huisje kiest u?
a. Het huisje in Roermond.                                                                        
b. Het huisje in Nieuwkoop.
c. Het huisje aan zee.

3. Uw kinderen willen de hond en kat meenemen op vakantie.
a. Ik kies huisje B.
b. Ik kies huisje A.
c. Ik laat de dieren thuis. 
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Hoofdstuk 5

Brieven

1. Persoonlijke brief – vakantie

2. Persoonlijke brief – liefde

3. Zakelijke brief  – energie

4. Zakelijke brief – examen
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Brieven: 1. Persoonlijk – vakantie                                                                                15 minuten

Opdracht: 
 Lees de vragen.
 Lees de brief.
 Beantwoord de vragen.

Aan Marianne de Meester
Koestraat 15
1726 BB Enkhuizen
Nederland 

                                                                                                  

Bolzano, Italië, 15 mei 2018

Lieve Marianne,

Wij willen je van harte feliciteren met je behaalde diploma. Wat goed dat je nu de HAVO hebt 
afgemaakt. En zulke mooie cijfers ! Je zult wel moe zijn, want je hebt vast heel hard gestudeerd. 
Gelukkig staat de zomervakantie voor de deur. 

Oom Wim en ik willen je graag uitnodigen om in de zomervakantie bij ons in Italië te komen 
logeren. Je mag een vriend of vriendin meenemen. Jullie zullen geen kosten hebben, met 
uitzondering van de vliegticket. Jullie mogen zo lang blijven als je wilt. We gaan ook uitstapjes 
maken naar Venetië en naar het zomerfestival in Rome. Zou je dat leuk vinden? Je ouders vinden 
het goed dat je komt, wij hebben het al met hun besproken.

Lieve Marianne, laat je ons weten of je komt en ook wanneer. Je mag ook een e-mail sturen. Het e-
mailadres van oom Wim is: Wimmeester@yahoo.com.

Nogmaals gefeliciteerd. Wij horen graag snel van je.

Veel kusjes van                                               oom Wim en tante Hanny                                              

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Waarom nodigen oom en tante hun nicht uit?    3. Gaat Marianne alleen naar Italië?
a. Want zij is moe.                                                        a.  Ja, zij gaat alleen.
b. Want zij is voor haar eindexamen geslaagd.            b.  Nee, zij gaat met haar ouders.
c. Want het is mooi weer in Italië.                                c.  Zij mag een vriend of vriendin uitnodigen.

2. Weet Marianne al of ze naar Italië gaat?             4. Welke kosten heeft Marianne in Italië?  
a. Dat staat niet in de tekst.                                          a.  Zij moeten alles betalen. 
b. Ja, zij gaat met een vriendin.                                    b. Zij hoeft alleen de vliegticket te betalen.
c. Ja, ze gaat met haar ouders.                                      c. Oom en tante betalen alles.  
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Brieven: 2. Persoonlijk – liefde                                                                                      5 minuten

Opdracht: 
 Lees de vragen.
 Lees de brief.
 Beantwoord de vragen.

Aan: Marianne de Meester
Koestraat 15
1726 BB Enkhuizen
Nederland 
                                                                                                                                                               

Bolzano, Italië, 15 juli 2018

Beste Marianne,

Ik vond het heel leuk met jou in Bolzano. Je oom en tante zijn heel aardig en ik vond ook je 
vriendin Patricia erg leuk.

Wat hadden wij een geweldige tijd in Bolzano. Het weer was heerlijk en de oude stad is zo mooi. 
We hebben ook zoveel plezier gehad in het kleine restaurantje in jullie straat. De pizza's waren zo 
lekker en de wijn zo rood ! 

Beste Marianne, ik durf het haast niet te vragen maar ... kan je mij het e-mailadres van Patricia 
geven. Ik wil haar graag weer spreken en misschien vindt zij het leuk als ik naar Nederland kom 
om haar te bezoeken. Het lijkt me interessant om Enkhuizen te bekijken met Patricia samen. Ik 
denk dat zij mij ook aardig vindt. Wat denk jij? Mijn e-mailadres is Luigi1983@gmail.com.

Dank je wel Marianne. 

Groeten van Luigi Quattro Stagione uit Bolzano                                                                                  

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Wie is Luigi?    
a. Hij is een Italiaanse jongen uit Bolzano.                                                      
b. Hij is een vriendin van Marianne.            
c. Hij is een vriendin van Patricia.                            

2. Wat wil Luigi?              
a. Hij wil in Nederland wonen.                                     
b. Hij wil contact hebben met Marianne.                                 
c. Hij wil contact hebben met Patricia.     
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 Brieven: 3. Zakelijk – energie                                                                                       10 minuten

Opdracht: 
 Lees de vragen.
 Lees de brief.
 Beantwoord de vragen.

Aan de heer/mevrouw B. Jansen
Kerkstraat 15
1726 BB Middelburg

dagtekening:   29 november 2017                          
onderwerp:     herinnering
klantnummer: 102333333                                                                                                              
ons kenmerk:  574393022BJ
                                                                                                                                                             Willemsplein 8, Postbus 1595, 5200 BM Boxtel
                                                                                                                                                             Bank: 24 22 44 888
                                                                                                                                                             Telefoon: 0900 – 88776

Geachte heer/mevrouw Jansen,

Uit onze administratie blijkt dat uw voorschot van 12 oktober 2017 nog niet is betaald. Hierdoor heeft u een 
openstaand bedrag van € 250,00.

Uw betaling
Wij vragen u vriendelijk om het openstaande bedrag vóór 20 december 2017 over te maken op 
rekeningnummer 24.22.44.888. Vermeld hierbij uw kenmerk en klantnummer. Hiermee voorkomt u 
incassokosten van maximaal € 40,00. Als u niet op tijd betaalt kan de Nederlandse Energie Maatschappij uw 
incassokosten verhogen.

Meer informatie over de incassoprocedure kunt u vinden op www.NEM.nl/incasso.

Makkelijk betalen?
Als u overstapt op automatische incasso ontvangt u korting en betaalt u altijd op tijd. U bespaart ook nog een 
€ 25,00 per jaar .

Heeft u al betaald? Dan bedanken wij u voor de betaling. U hoeft dan niet te reageren op deze brief.

Met vriendelijke groet,

Afdeling klantenservice
Nederlandse Energie maatschappij

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Waarom ontvangt u deze brief?                              2. Hoeveel boete moet u betalen?
a. Ik heb mijn rekening niet betaald.                              a.  Ik moet € 40,00 betalen.
b. Ik heb automatische incasso aangevraagd.                 b. Ik hoef geen boete te betalen.
c. Ik heb al betaald.                                                         c. Ik moet € 25,00 per jaar betalen.
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Brieven: 4. Zakelijk – examen                                                                                       10 minuten

Opdracht: 
 Lees de vragen.
 Lees de brief.
 Beantwoord de vragen.

Aan de heer K. Zumbezi 
Beatrixlaan 33
5456 BB Tilburg                                                

dagtekening:   19 februari 2018                                                                                                           Contact: Postbus 764                                                   
onderwerp:      inburgeringsexamen                                                                                                  9700 AT Groningen
klantnummer:  5000                                                                                                                             Telefoon: 050-599 96 00                                             
ons kenmerk:   2017-5000                                                                                                                   www.inburgeren.nl
                                                                                                                                                            

   Geachte heer Zumbezi,

   U bent aangemeld voor het inburgeringsexamen. Hieronder ziet u wanneer u het examen moet doen. 
   Er staat ook waar u moet zijn.

    Maandag 20 maart 2018

Het examen KNM 10.00 – 11.00 uur Kamer 1.17a

Het examen spreken 11.30 – 12.15 uur Kamer 1.18a

Het examen schrijven 13.00 – 14.00 uur Kamer 1.17b

Het examen luisteren 14.30 – 15.30 uur Kamer 1.18b

Het examen lezen 16.00 – 17.00 uur Kamer 1.17a

   Het examenadres:
   Toetslocatie DUO, 1e etage
   18 Septemberplein 24                                                                              
   5611 AL Eindhoven

    DUO wenst u veel succes met uw examen!

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Waarom ontvangt u deze brief?                      2. Hoe laat moet u aanwezig zijn voor KNM ?
a. Ik heb mijn examen niet gehaald.                       a. Ik moet om 09.30 uur aanwezig zijn.
b. Ik moet mijn examen doen.                                b. Ik moet om 10.00 uur aanwezig zijn.
c. Ik moet mijn examen betalen.                             c. Ik moet om 11.00 uur aanwezig zijn.
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TIPS:

Vergeet uw 
identiteitsbewijs niet.

Kom een half uur 
eerder.
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Hoofdstuk 6

Korte grammatica

Modale werkwoorden

Spelling

Inversie

Conjuncties en bijwoorden
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Tegenwoordige tijd
* onregelmatig

Onvoltooid verleden tijd Voltooid tegenwoordige tijd
+ hulpwerkwoorden: Hebben of  Zijn

Nu Vroeger Vroeger

Moeten * (verplichting)
Ik            moet
Jij/je/u     moet
Hij/zij/ze moet

Wij/we    moeten

Ik            moest
Jij/je/u     moest
Hij/zij/ze moest

Wij/we    moesten

Ik            heb …   gemoeten
Jij/je/u     hebt …  gemoeten
Hij/zij/ze heeft … gemoeten

Wij/we     hebben ... gemoeten

Willen * (wens)
Ik            wil
Jij/je/u     wil(t) 
Hij/zij/ze wil

Wij/we    willen

Ik            wilde
Jij/je/u     wilde
Hij/zij/ze wilde

Wij/we     wilden

Ik             heb … gewild
Jij/je/u      hebt ... gewild
Hij/zij/ze  heeft ...gewild

Wij/we     hebben … gewild

Zullen * (belofte/toekomst)
Ik            zal
Jij/je/u     zal/zult
Hij/zij/ze zal

Wij/we    zullen

Ik             zou 
Jij/je/u     zou
Hij/zij/ze zou

Wij/we    zouden

Let op: 

1. De betekenis van zou/zouden is 
anders dan van zal/zullen.

2. Er is geen VTT van 'zullen'

Mogen * (toestemming)
Ik            mag
Jij/je/u     mag
Hij/zij/ze mag

Wij/we    mogen

Ik             mocht
Jij/je/u      mocht
Hij/zij/ze  mocht

Wij/we     mochten

Ik               heb ...    gemogen
Jij/je/u        hebt ...   gemogen
Hij/zij/ze    heeft … gemogen

Wij/we       hebben ... gemogen

Kunnen * (mogelijkheid)
Ik            kan
Jij/je/u     kan/kunt
Hij/zij/ze kan

Wij/we    kunnen

Ik             kon
Jij/je/u      kon
Hij/zij/ze  kon

Wij/we     konden

Ik               heb …   gekund
Jij/je/u       hebt …  gekund
Hij/zij/ze   heeft … gekund

Wij/we       hebben ... gekund

Voorbeelden
Voorbeeld 1. : Zij moeten morgen examen doen. Voorbeeld 4. :Hij mag vandaag alleen maar water drinken.

Voorbeeld 2. : Ik wil graag nieuwe schoenen kopen. Voorbeeld 5. : Ik kan de hele week niet goed slapen.

Voorbeeld 3. : Zij zullen deze week koken.
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Spellingsregels

1. Zelfstandige Naamwoord (noun)

AA  = lang
EE  = lang
OO = lang
UU = lang

Klinker = vowel
Medeklinker = consonant
Lettergreep = syllable

A = kort
E = kort
O = kort
U = kort
I  = kort

Klinker = vowel
Medeklinker = consonant
Lettergreep = syllable

1 lettergreep
2 klinkers
1 
medeklinker

2 lettergrepen
1 klinker
1 medeklinker

1 lettergreep
1 klinker
1 medeklinker

2 lettergrepen
1 klinker
2 medeklinkers

Enkelvoud 
(singular)

Meervoud
(plural)

Enkelvoud 
(singular)

Meervoud 
(plural)

Uitspraak (pronunciation):
De enkele medeklinker geeft aan dat
de voorgaande klinker lang wordt 
uitgesproken

Uitspraak (pronunciation):
De dubbele medeklinker geeft 
aan dat de voorgaande klinker 
kort wordt uitgesproken

LANG LANG KORT KORT

Kaas Kazen * Kas Kassen

Teek Teken Bes Bessen

Vuur Vuren Bus Bussen

Doos Dozen Mok Mokken

Steel Stelen Pil Pillen

Laaf Laven ** Dam Dammen
                                

2. Werkwoord  (verb)

Infinitief  van het 
werkwoord 

Enkelvoud Infinitief van het 
werkwoord 

Enkelvoud

1 klinker
2 medeklinkers

1 klinker
1 medeklinker

1 klinker
1 medeklinker

2 klinkers
1 medeklinker

Dubbele medeklinker geeft 
aan dat de voorgaande 
klinker kort wordt 
uitgesproken.

Enkele klinker geeft 
aan dat de uitspraak 
kort is.

Enkele medeklinker geeft aan 
dat de voorgaande klinker 
lang moet worden 
uitgesproken.

Dubbele klinker 
geeft aan dat de 
uitspraak  lang is.

Uitspraak: KORT Uitspraak: KORT Uitspraak: LANG Uitspraak: LANG

Lukken Het lukt Sturen Ik stuur

Steppen Ik step Weten Ik weet

Pakken Ik pak Maken Ik maak

Mokken Ik mok Lopen Ik loop

Stikken Ik stik Falen Ik faal
*Let op: S wordt Z   **Let op:  F wordt V
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Inversie
Inversie betekent dat werkwoord en persoon van plaats veranderen in de zin.

Inversie komt voor:
    – in vraagzinnen die met een vraagwoord beginnen (open vraag)

    – in vraagzinnen die met een werkwoord beginnen (gesloten vraag)
                                         – in gewone zinnen die bijvoorbeeld met tijd of plaats beginnen.
                                         – na de bijwoorden daarom,  daarmee en dus.

Beginnen met een vraagwoord (open vraag) 

Vraagwoord Persoonsvorm van het werkwoord Wie ?

Hoe loop jij?

Wanneer ben ik?

Waar gaan zij heen?

Wat doet zij?

Wie is dat?

Waarom huilen de kinderen?

Beginnen met een werkwoord (gesloten vraag)
Persoonsvorm van het werkwoord Wie ? Rest 

Loop jij naar de supermarkt?

Gaat zij naar bed?

Wil hij een koekje?

Doe jij de afwas?

Beginnen met een ander woord (bijvoorbeeld met tijd of plaats)
Ander woord Persoonsvorm van het 

werkwoord   
Wie ? Rest 

Gisteren ging  ik naar de markt.

Morgen moet  ik studeren.

Volgende week gaan  wij op vakantie 

In Amsterdam was  hij ziek.

Gebruik van voegwoorden en bijwoorden

Maar, en, want, of, dus Daarmee, daarom, daarop, dus Omdat, dat, als 

Ik lees EN ik eet. Ik ben ziek. DAAROM slaap ik. Ik eet OMDAT ik honger heb.

Normale structuur + normale
structuur in de 2e zin.

Normale structuur in de 1e zin 
+ inversie in de 2e zin.

Normale structuur + werk-
woord aan einde in de 2e zin. 

© www.lingua-incognita.nl

http://www.linguain-cognita.nl/


61

 

Bijlagen

Tips om beter te lezen 

Antwoorden 

Nederlands leren op internet 
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TIPS:

Om beter te lezen op het examen:

1.
Kijk eerst naar de plaatjes bij de tekst.

2.
Kijk dan naar de (onder)titels van de tekst.

3.
Wat weet je al van het onderwerp?

4.
Lees dan de vragen bij de tekst.

5.
Lees de tekst nu snel door.

6.
Beantwoord de vragen.
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ANTWOORDEN hoofdstuk 1
Burgerschap
blz.  7 – 16

1. Parkeren 
met telefoon 

2. Dieren-
parkje

3.
Kinderopvang-
toeslag aanvragen

4.
Kerstboom 
ophalen

5.
De 
voedselbank

6.
Omleiding 
fietspad

7.
Open Dag 

8.
Tarief-
wijzigingen

9. Jongeren- 
verzekering 
aanvragen

10. Bedrog

1. c
2. c
3. b

1. b
2. c
3. a

1. b
2. c

1. b
2. a
3. a

1. a
2. b
3. c

1. c
2. c

1. b
2. c

1. b
2. a

1. c
2. a

1. c
2. c

ANTWOORDEN hoofdstuk 2
Uit de krant
blz. 18 – 27

1. Boete 
bibliotheek 

2. Katten-
baard

3. Diamanten 
haar

4. Gearresteerd 5. Honden 
uitlaten

6. Kip op 
reis

7. Kunstgebit 8. Restaurant 
zinkt

9. Examens 
versnipperd

10. Slanke 
taille

1. c
2. c
3. c

1. a
2. b

1. c
2. c
3. a

1. c
2. b
3. c

1. b
2. a
3. c
4. c

1. b
2. c
3. a

1. b
2. a
3. c

1. b
2. c
3. a
4. a.

1.c
2.b
3.b

1.b
2.b
3.a

ANTWOORDEN hoofdstuk 3
Handleidingen en instructies

blz. 29 – 40

1. Liftstoring 2. Maissoep 3. Wassen 4. Noodgeval 5. Eerste Hulp 6. Frituurvet 7. Lamp 8. Tafel dekken 9. Afvalkalender 10. Boete
betalen

1. c
2. a
3. a

1. a
2. b
3. c

1. c
2. a
3. c

1. c
2. a

1. b
2. c
3. b

1. b
2. a
3. a.
4. c
5. a

1. b
2. b
3. a

1. a
2. a
3. b

1. b
2. a
3. a
4. b
5. b

1. b
2. a

ANTWOORDEN hoofdstuk 4
Diverse teksten

blz. 42 – 51

 
1. Bed en 
ontbijt in 
Ubud

2. De 
betoverde ezel

3. Elektrische 
fiets van 
topkwaliteit

4. Medicijnen 
in het verkeer

5.Overgewicht
bij kinderen

6. Vacature 
bezorger

7. Brochure 
oud papier 

8. Filmladder 9. Werk 
zoeken

10. Vakantie 
boeken

1. a
2. b
3. c
4. b

1. c
2. a
3. c

1. c
2. a
3. b

1. a
2. c
3. c

1.a
2.b

1.b
2.a
3.c

1.b
2.c
3.c

1.a
2.b
3.b

1.b
2.a
3.c
4.b

1.a
2.a
3.a

ANTWOORDEN hoofdstuk 5
4 brieven op A2-niveau

blz. 53 – 56

1. Persoonlijke brief – vakantie 2. Persoonlijke brief – liefde 3. Zakelijke brief – energie 4. Zakelijke brief – Examen

1.b
2.a
3.c
4.b

1.a
2.c

1.a
2.b

1.b
2.a
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Nederlands oefenen op het internet
Een aantal links:

1.
Mijnwoordenboek.nl

2.
VanDale.nl

3.
Forvo.com

4.
Adappel.nl

5.
Oefenen.nl

6.
Toetskns.nl

7.
Inburgeren.nl

8.
Lingua-incognita.nl
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