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Inleiding

Doe jij in het buitenland het basisexamen inburgering 
(voor Machtiging Voorlopig Verblijf) en wil je veel oefenen?

Dit leesboek helpt je met het examenonderdeel 
Nederlands lezen A1

Zoek je een goede docent in Eindhoven of Vught ?
Neem dan contact met ons op:

Bel 073 – 6892580 of stuur een e-mail.

Heel veel succes met je examen !
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Dit moet je kunnen lezen op niveau A1*:

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

Bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en 
in een catalogus.

Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen en 
begrijpen. 

Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een feest of een 
geboortekaartje. 

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 afspraken in een agenda lezen en 
begrijpen.

Bijvoorbeeld de afspraak met de tandarts.

Ik kan eenvoudige informatie lezen en begrijpen.

Bijvoorbeeld in mijn cursusboek.

 * Raamwerk NT2 (juni 2002) volgens het Common European Framework of Reference
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1 een

1 2 3 4 5

Lekker koken

Hallo, mijn naam is Olinde en ik ben 36 jaar. 
Ik kom uit Rio de Janeiro, Brazilië(1). 
Ik woon 3 maanden in Helmond met mijn man en mijn zoontje. 

Mijn zoontje is 5 jaar en hij heet Danilo.
Mijn man is Nederlander. Hij heet Jan en hij is 40 jaar.
Wij zijn in Brazilië getrouwd op 15 januari 2014.
Ik vind mijn man heel lief en ik vind het fijn in Nederland.

Mijn man vindt Braziliaans eten lekker. Ik kook in Nederland veel 
Braziliaans eten. Mijn man vindt Nederlands eten ook lekker. 
Hij eet graag boerenkool met worst(2). Ik vind boerenkool niet 
lekker, maar aardbeien(3) en slagroom(4) wel. Wij eten in Nederland 
heel veel toetjes(5) met aardbeien en slagroom.

Hoe oud is Olinde?

a. Zij is 40 jaar.
b. Zij is 5 jaar.
c. Zij is 36 jaar. 

Waar is Olinde met Jan getrouwd?

a. Zij zijn in Nederland getrouwd.
b. Zij zijn niet getrouwd.
c. Zij zijn in Brazilië getrouwd. 

Wat eet Olinde graag?

a. Boerenkool met worst.
b. Aardbeien met slagroom.
c. Rijst met bonen.
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2 twee

1 2 3 4 5

De Keukenhof
Mijn man Jan heeft voor ons een cadeau. Wij gaan om 09.00 uur 
met de trein(1) naar de Keukenhof(2). Dat is in de stad Lisse in de 
provincie Zuid-Holland. Om 11.00 uur zijn wij in het park. 

Vanaf het station gaan wij met de bus(3). De Keukenhof is een 
mooie tuin met veel tulpen(4) en rozen(5) en andere bloemen. Het is 
er heel druk. Er zijn veel toeristen uit veel landen. Wij zien 
Chinezen en Amerikanen en er zijn ook Nederlanders. Om 13.00 
uur eten wij broodjes. Dan wandelen wij en Danilo speelt in het 
gras. 

Om 17.00 uur gaan wij weer naar huis. Mijn man geeft mij een arm 
vol mooie bloemen. Tulpen en rozen en nog veel meer.   

Wat geeft Jan cadeau aan 
Olinde?

a. Een mooie tulp.
b. Een rode roos.
c. Een reisje.

Wat is de Keukenhof?

a. Het is een park met bloemen.
b. Het is een keukenwinkel.
c. Het is in Lisse.

Hoe laat gaat Olinde naar huis?

a. Om negen uur.
b. Om vijf  uur.
c. Om één uur.
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3 drie

1 2 3 4 5

De fiets voor twee

Nederland is een land met veel fietsen. Ik heb een fiets, Jan 
heeft een fiets en Danilo heeft een kleine kinderfiets(1). Bij ons 
huis staan drie fietsen. Jan heeft ook een auto(2) en zijn moeder 
rijdt op een scooter(3) De buurvrouw rijdt met een bakfiets(4). Zij 
heeft twee kinderen. De buurvrouw brengt haar kinderen naar 
school. In de bakfiets. In de middag brengt zij de kinderen weer 
naar huis. Ook met de bakfiets. Ik vind dat leuk. 

Maar vandaag zag ik nog een mooie fiets. De fiets was groot en 
voor twee mensen. Een man en een vrouw zaten op een lange 
fiets. Eén voor en één achter. Deze fiets heet 'tandem'(5), zegt 
Jan. Waar vind je zo iets ? Alleen in Nederland!

Hoeveel fietsen hebben wij?

a.  3 fietsen
b.  2 fietsen
c.  1 fiets

Hoeveel kinderen heeft de 
buurvrouw?

a. 1 kind
b. 2 kinderen
c. 3 kinderen

Hoe heet een fiets voor twee?

a. Een duo-fiets.
b. Een bakfiets.
c. Een tandem.
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4 vier

1 2 3 4 5

Zomer in Nederland 

Het is een warme dag in Nederland. Het is 34°C (vierendertig 
graden Celsius). Dat is raar ! Nederland is toch altijd koud en nat? 
Nee, vandaag niet. Olinde ligt in de tuin op een handdoek. Zij leest 
een boek. Zij draagt een bikini(1) en drinkt koude limonade(2). Danilo 
speelt in een zwembadje(3) met water. Jan werkt. Arme Jan. De 
zon(4) schijnt in de tuin. Het is zo warm. Er is geen wind. 

Olinde en Danilo lopen naar de keuken. In de keuken staat een 
grote koelkast. In het vriesvak liggen veel ijsjes. Danilo krijgt een 
Raket(5). Hij eet de Raket in het zwembad. Olinde eet ook een 
Raket, maar zij zit onder de boom. Op haar handdoek in de 
schaduw.

Is het in Nederland koud en nat?

a. Niet altijd.
b. Altijd.
c. Alleen in de zomer.

Wat is een Raket?

a. Dat is een ijsje.
b. Dat is limonade.
c. Dat is een koelkast.

Waar eet Olinde haar Raket?

a. In de keuken.
b. In de schaduw onder de boom
c. In het zwembad.
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5 vijf

1 2 3 4 5
 
 

Leren in Nederland 
Danilo is bij opa en oma. Nu kan Olinde leren. Zij zit met haar neus 
in de boeken(1, 5). Zij moet leren voor het basisexamen inburgering. 
Zij leert veel dingen over Nederland: Amsterdam is de hoofdstad van 
Nederland(2).  De koning van Nederland is Willem Alexander. De 
koningin heet Maxima(3). 

Olinde leert ook Nederlandse woorden voor het spreekexamen. En 
zij leest alles: de krant, de reclame van Albert Heijn en de woorden 
in de winkels. Jan komt om 17.00 uur thuis en dan praat hij 
Nederlands met Olinde. Dat is moeilijk ! Engels praten wil Jan niet. 
Hij zegt: “Je bent in Nederland. Je moet Nederlands praten met de 
Nederlanders.” Olinde kijkt naar de Nederlandse vlag(4) en zij zucht.

Waarom moet Olinde leren?

a. Zij is heel druk.
b. Zij wil Nederlands praten.
c. Zij moet examen doen.

Wat leest Olinde?

a. Zij leest boeken.
b. Zij leest alles.
c. Zij leest Engels.

Spreekt Jan Nederlands met zijn vrouw?

a. Nee, hij spreekt veel Engels.
b. Nee, hij spreekt Portugees.
c. Ja, hij spreekt veel Nederlands.
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6 zes

1 2 3 4 5

Dieren in Nederland 
Jan heeft een hond(1). De hond heet Dibbes en is lief. Maar de hond 
is groot. Olinde vindt dat niet leuk. De hond is groter dan Danilo. 
Dibbes blaft hard. Danilo is niet bang, maar Olinde wel. Dibbes 
mag van Jan op de bank liggen. Olinde begrijpt dat niet. Zij vindt 
dat vies. Jan wandelt elke dag(2) met Dibbes. Olinde wandelt ook 
met Dibbes als Jan werkt. Mmmmm niet fijn. 

Jan heeft ook een kat(3). De kat heet Buster. Hij mag overal in huis 
slapen en lopen. Hij ligt op bed. Hij ligt onder de tafel. Soms zit hij 
op de kattenbak(4). Dat ruikt niet goed. Jan geeft elke dag 
kattenvoer(5) aan de kat. Buster miauwt. Hij heeft zeker weer 
honger.

Welke dieren heeft Jan?

a. Een kat en een hond.
b. Twee katten.
c. Twee honden.

Is Danilo bang voor Dibbes?

a. Ja
b. Nee
c. Soms

Hoe heet de kat van Jan?

a. Dibbes
b. Danilo
c. Buster
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7 zeven

1 2 3 4 5

Met de trein

Jan en Olinde gaan met Danilo 2 dagen naar Amsterdam(1). Olinde heeft een 
kortingskaart(2). Jan heeft een OV-chipkaart(3). Zij kijken op de website van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) voor de treintijden. Zij zien het volgende schema:

  VERTREK 09.00 uur => aankomst 10.37                                          Koop een kaartje => 
  Donderdag 2 juli 2015                                                                                                                      
Tijd Station(4) Spoor(5) Naar Reisdetails Prijs

09.00 uur Helmond 1 Eindhoven B Intercity NS

09.10 uur Eindhoven Beukenlaan 4 Eindhoven CS

09.14 uur Eindhoven Centraal 3 Amsterdam CS Intercity NS

09.34 uur Den Bosch 7 Amsterdam

10.37 uur Amsterdam Centraal 3 Zandvoort € 19,95

De trein vertrekt om 09.00 uur uit Helmond. 
Hoe laat komt de trein in Amsterdam aan?

a. Om 10.34 uur
b. Om 10.37 uur
c. Om 09.10 uur

Olinde heeft een kortingskaart van € 9,95. 
Hoeveel moet zij voor de trein betalen? 

a. € 19,95
b. € 10,00
c. 2 x € 19,95

www.lingua-incognita.nl                                        ©  Lingua Incognita                                             073 - 6892580

http://www.lingua-incognita.nl/


13

8 acht

1 2 3 4 5

Groeten uit Amsterdam 

Olinde is in Amsterdam. Zij schrijft een kaartje aan haar schoonouders in Helmond.

                                                           Amsterdam, 3 juli 2015

Lieve Annie en Henk, 

Het is leuk in Amsterdam. Wij hebben in de gracht(1) 
een rondvaart gemaakt met de rondvaartboot(2). 
                                                                                                        
Vandaag gaan wij naar de bloemenmarkt(3). In Amsterdam            Annie en Henk Bergman  
is het heel druk. Er is veel verkeer. Er is veel muziek. Ik               Dorpsstraat 18
hoor een draaiorgel(4) op de markt(5). Wij kopen                              5415 SX Helmond
sinaasappels en tomaten.

Veel groeten van Jan, Olinde en Danilo                                        
 

Aan wie schrijf Olinde?

a. Aan haar schoonouders.
b. Aan haar ouders.
c. Aan haar grootouders.

Wat doen Olinde en Jan in Amsterdam?

a. Zij doen boodschappen. 
b. Zij maken een wandeltocht.
c. Zij maken een rondvaart en gaan naar de markt.
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9 negen
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In het restaurant

Jan en Olinde eten in restaurant(1) Mogueca. Het is een Braziliaans 
restaurant in Amsterdam. Danilo is ook mee. Hij zit in een 
kinderstoel. Jan en Olinde kijken op het menu(2). Zij zien heerlijk 
eten. Jan lust graag kreeft(3), bonen en avocado's. Olinde neemt het 
kreeft-menu. Zij drinkt een glas sap. Zij zegt: “Jan, neem de bonen 
met rijst(4). Dat is traditioneel eten in Brazilië. Of probeer de 
Mogueca(5). Dat is met ei, vis en tomaat. Ik eet dat graag bij mijn 
moeder.” Maar Jan wil kreeft eten. Met een salade en wijn. De 
bonen en tomaten moeten wachten.

Danilo drinkt appelsap. Hij krijgt een bord met frietjes, kip en 
appelmoes. Dat is het kindermenu. Hij eet nog niet zo veel. 

Waar eten Jan en Olinde?

a. In een restaurant.
b. Bij Hollanders.
c. Bij hun moeder.

Wat eet Olinde in het restaurant?

a. Kreeft
b. Gamba's
c. Vis

Eet Danilo veel?

a. Ja, veel frietjes en kip.
b. Nee, niet veel.
c. Nee, hij eet appelmoes.
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10 tien
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De rekening
Jan krijgt de rekening van het restaurant. Hij moet het volgende betalen:

Restaurant Moqueca

Zondag 2 juli 2015                 21.15 uur
Tafel 5

1 fles witte wijn(1)                                                 

1 fles bruisend water(2)                     
2 x kreeftmenu (€ 19,50)                 
1 x kindermenu(3)                             
1 x grote salade(4)                            
3 x fruitdessert(5) (€ 4,50)                
1 x slagroom                                   
2 x koffie (€ 2,25)                            
1 x appelsap

                                 Totaal te betalen   

Inclusief 21% BTW 

 

€  10,50
€    3,50
€  39,00
€    7,50
€    9,75
€  13,50
€    2,50
€    4,50
€    2,25

€  93,00

Hoeveel moet Jan betalen?

a. € 13,50
b. € 39,00
c. € 93,00

Op welke dag eten Jan en Olinde 
in het restaurant?
a. Maandag
b. Donderdag
c.  Zondag

Hoeveel kost een kreeftmenu?

a. € 19,50
b. € 39,00
c.  € 93,00
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11 elf
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Zoek de woorden

                                                              1. de Appel
                                                              2. de Peer
                                                              3. de Meloen
                                                             4. de Perzik
                                                             5. de Kers

A I P S Z F M P X

P E R Z I K M Q Y

B J Q T A G E R Z

C K A U B H L S A

D L P V X I O T B

E M P W C K E R S

F P E E R J N U C

G N L X D K N V D

H O R Y E L O W E
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12 twaalf
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Cesar is in Nederland
Cesar komt uit Mexico(1). Het is de eerste keer in Nederland. Hij 
blijft drie maanden bij Janneke. Janneke is de vriendin van Cesar.

Cesar staat bij de douane(2)  op het vliegveld. Hij heeft zijn 
paspoort(3) in zijn linkerhand. Hij heeft een roos voor Janneke in 
zijn rechterhand. Hij ziet Janneke nog niet. Janneke wacht in de 
hal. Cesar moet eerst zijn paspoort aan de douane geven. Hij moet 
ook zijn koffer bij de bagageband halen(5). Dan heeft hij zijn 
koffer(4). Hij loopt naar de deur. Daar staan Janneke en haar 
moeder Meta. Zij roepen: ”Cesar!” Zij houden een groot spandoek 
vast. Op het spandoek staat: 

WELKOM in 
NEDERLAND, 
CESAR !  

       

Uit welk land komt Cesar?
a. Nederland 
b. Mexico
c. Schiphol

Wat heeft Cesar in zijn rechterhand?
a. Een roos
b. Een tulp
c. Een vliegticket

Hoe heet de vriendin van Cesar?
a. Meta
b. Douane
c. Janneke  
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13 dertien

1 2 3 4 5

De familie
De eerste dag is druk. Cesar ontmoet de familie. De vader van 
Janneke heet Henk. De moeder van Janneke heet Meta. De broer 
van Janneke heet Wim. Hij is 16 jaar. 

's Morgens eten ze samen het ontbijt(1). Er is koffie en er zijn 
broodjes(2). Cesar moet alles proberen. Hij eet voor het eerst 
hagelslag(3) op zijn boterham(4). De kaas (5) in Nederland vindt hij 
heel lekker. Hij eet vier broodjes met kaas. Na het ontbijt gaat 
iedereen naar de auto. Ze rijden door de stad. 's Middags 
wandelen Janneke en Cesar hand in hand in het park. Nu is er rust. 
Janneke en Cesar zijn blij en gelukkig. Zij hebben drie maanden 
voor elkaar. Een lange tijd ….. of niet?

Hoeveel broers heeft 
Janneke?

a. 3 broers
b. 2 broers
c. 1 broer

Wat vindt Cesar lekker eten?

a.  Kaas
b.  Koffie
c.  Hagelslag

Hoelang blijft Cesar in Nederland?

a. 3 maanden
b. 2 maanden
c. 6 maanden
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14 veertien
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Ziek

Cesar wordt wakker. Hij heeft hoofdpijn. Hij is ook heel warm. Hij 
wil niet ontbijten en hij wil niet praten. Hij wil alleen maar liggen. 
“Koorts,” zegt Janneke. Zij pakt de thermometer(1) en meet de 
koorts. “Mmmmm, 38 graden. Blijf maar in bed, je bent ziek(2).” Zij 
geeft Cesar een tablet Paracetamol(3). Hij drinkt ook een glas 
water(4). Hij heeft dorst. Cesar wil niets eten. Hij heeft geen honger. 
In de middag brengt Janneke hem een kom kippensoep(5). “Dat 
helpt, als je ziek bent,” zegt zij. Cesar eet de soep. Dat is lekker.

Cesar wil dat een dokter komt kijken. Maar Janneke vindt dat niet 
nodig. Ziek zijn in Nederland doe je zonder dokter. Paracetamol is 
je beste vriend!

Waarom heeft Cesar geen 
honger?

a. Hij is ziek.
b. Hij is warm.
c. Hij is moe.

Wat eet Cesar in de middag?

a. Tomatensoep
b. Kippensoep
c. Erwtensoep

Wie is de beste vriend van 
Cesar?

a. Janneke
b. De dokter
c.  Paracetamol
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15 vijftien
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Het basisexamen inburgering
Cesar studeert Nederlands, hij doet een cursus(1). Hij doet het 
basisexamen inburgering. In Mexico. Dat duurt nog twee maanden. 
Cesar leert elke dag nieuwe woorden. De woorden vindt hij vaak 
moeilijk en gek. Bijvoorbeeld 'keuken'(2) en 'koken'(3). Die woorden 
vergeet hij snel. Hij schrijft alles in een schrift(4).

Hij leert ook over Nederland. Wie is de koning? Wat is de 
hoofdstad? Er zijn 100 vragen over Nederland. Veel! Janneke helpt 
goed. Cesar kan een klein beetje Nederlands begrijpen. De mensen 
praten langzaam. Ze praten heel duidelijk. Cesar praat langzaam 
terug. 

Cesar leest met Janneke alle woorden in de winkels. Zij lezen ook 
de krant van de supermarkt(5). Zo gaat het steeds beter maar …. 
“Spaans is toch makkelijker,” zegt Cesar. 

Waarom studeert Cesar?

a. Hij vindt studeren leuk.
b. Hij doet een cursus.
c. Hij moet examen doen.

Wat leert Cesar?

a. Nederlandse woorden.
b. 100 vragen over Nederland.
c. Lezen, woorden en 100 vragen
    over Nederland.

Wat vindt Cesar makkelijk? 

a. Spaans
b. Koken
c. Nederlands 
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De hoofdstad van Nederland

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Maar in Den Haag(1) 
werkt de minister-president(2). Waarom is Den Haag niet de 
hoofdstad? De regering moet in de hoofdstad zijn. Cesar begrijpt 
het niet. De moeder van Janneke weet het antwoord. Meta vertelt:

Amsterdam is al 400 jaar de belangrijkste stad van Nederland. In 
Amsterdam is veel handel. Handel betekent kopen en verkopen van 
producten. Den Haag is belangrijk voor politiek. Koning Willem de 
Eerste(3) wilde in 1815 in Den Haag wonen. De ministers moesten 
toen ook in Den Haag werken. Zo is het nu nog steeds. 

Amsterdam(4) is officieel pas sinds 1983 de hoofdstad van 
Nederland. In de grondwet staat: Elke nieuwe koning krijgt zijn 
kroon(5) in de hoofdstad Amsterdam.

Wat is de hoofdstad van Nederland?

a. Dat is Dordrecht.
b. Dat is Den Haag.
c. Dat is Amsterdam.

Wie werken er in Den Haag?

a. De ministers en de koning.
b. Koning Willem de Eerste.
c. De ministers.
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17 zeventien

1 2 3 4 5

Naar de bioscoop

Het is weekend. Het is zaterdagochtend. Het is tien uur. Cesar en 
Janneke zijn net wakker. Zij drinken koffie in de tuin. Cesar wil 
vandaag iets leuks doen. Janneke vraagt: “Ga je mee wandelen?” 
Maar Cesar heeft geen wandelschoenen. Janneke vraagt: “Ga je 
mee fietsen(1)?” Dat vindt Cesar niet leuk. Janneke vraagt: “Wat 
vind je wel leuk? De bioscoop(3)?” Ja, dat vindt Cesar leuk. “Dan 
gaan we ook eten in een restaurant,” zegt Janneke. Ja, wat een 
goed idee. “Ik weet een Mexicaans restaurant,” zegt Janneke. Dat is 
fantastisch! 

Cesar pakt zijn Iphone en zoekt een goede film. Hij kiest Jurassic 
World. Hij houdt van dino's(4), hij houdt van lekker eten en hij 
houdt van popcorn(5). En Janneke ook, gelukkig.

Waarom wil Cesar niet wandelen?

a. Het is weekend.
b. Hij is moe.
c. Hij heeft geen wandelschoenen.

Wat gaan Janneke en Cesar 
zaterdagavond doen?

a. Zij gaan fietsen.
b. Zij gaan zwemmen.
c. Zij gaan naar de film en eten.

Welke film wil Cesar zien?

a. Jurassic Park
b. Jurassic World
c. Jurassic Dino
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18 achttien
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Smoothie maken
Cesar zegt dat hij in Mexico de lekkerste smoothies drinkt. Janneke 
denkt dat zij het beter kan. Janneke maakt een smoothie voor Cesar. 
Zij leest een recept in het kookboek. 

Wat heb je nodig: 
1/2 liter melk(1), 2 bananen(2), rood fruit, yoghurt(3), honing, ijsblokjes.

Maak de smoothie: 
Doe de melk in de blender(4). Doe drie grote lepels yoghurt bij de melk. Snijd de 
banaan in stukjes. Was het rode fruit. Doe de banaan en het rode fruit in de 
blender. Doe er honing bij en ijsblokjes. Laat de blender 30 seconden draaien. 

Pak een groot glas(5) en giet de smoothie in het glas. Drink de smoothie koud.

Janneke brengt de smoothie naar Cesar. Hij neemt een slok. Mmmm,
heerlijk. “Mag ik nog een glas?” zegt hij. Janneke geeft Cesar nog een 
glas. De Nederlandse smoothie is dus ook heel goed! Zij lacht.

Welk fruit gaat er in de smoothie?

a. Bananen, rood fruit, melk.
b. Bananen, rood fruit.
c. Melk, yoghurt, honing.

Hoelang moet de blender draaien?

a. Een 1/2 uur.
b. 30 seconden.
c. 2 minuten.
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19 negentien

 

1 2 3 4 5

Terug naar Mexico
Cesar gaat weer terug naar Mexico. Hij doet op 28 augustus zijn 
examen in Mexico Stad. Janneke moet nog veel doen. Kijk maar:

AGENDA van Janneke
Week 34                                                                 
Augustus

Maandag 17 augustus 
10.00 Cadeau's(1) kopen voor de
          familie van Cesar.
….....................................................
Dinsdag 18 augustus
11.30 Naar de tandarts(2).
14.00 Op visite bij opa. 
….....................................................
Woensdag 19 augustus
20.00 Verjaardag van Wim. 
          Taart kopen(3).

Week 34                                                                 
Augustus

Donderdag 20 augustus
10.00 Kleren van Cesar wassen(4).
11.00 Sporten(5).
…...................................................
Vrijdag 21 augustus
09.00 Koffers Cesar inpakken
15.00 Naar tante Hannie.
…...................................................
Zaterdag 22 augustus
9.30 Cesar naar Schiphol :(
…...................................................
Zondag 23 augustus
20.00 Skypen met Cesar. 

Wat doet Janneke voor Cesar?
a. Cadeau's kopen en kleren wassen.
b. Sporten en naar de tandarts gaan.
c. Taart kopen.

Wanneer gaat Cesar terug naar Mexico?
a. 17 augustus.
b. 22 augustus.
c. 28 augustus.
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20 twintig

1 2 3 4 5

De verjaardagskalender

Cesar vindt het leuk in Nederland. De familie van Janneke is aardig. 
Het weer is mooi. Het eten is lekker. Maar Cesar begrijpt iets niet ... 
Het is de verjaardagskalender(1). 

Bij alle Nederlanders hangt in het toilet(2) een wc-rol(3). Er hangen een 
wasbak en een handdoek(4). Er staat ook zeep(5). Maar in alle toiletten 
hangt ook een verjaardagskalender.

Waarom hangt hij niet in de keuken of in de slaapkamer? Raar, vindt 
Cesar. Hij denkt lang over zijn probleem. Dan vraagt hij het aan 
Janneke. Zij zegt: “Op het toilet is het rustig. Je zit en je kijkt naar de 
kalender. Je vergeet zo niet wie jarig is.” “Dan moet mijn naam ook 
op de kalender,” zegt Cesar. “Zo vergeet jij mijn verjaardag niet.”
 

Wat is het probleem van Cesar?

a. Hij vindt de familie van Janneke niet aardig.
b. Hij vindt de toiletten vies.
c. Hij vindt de verjaardagskalender in de wc raar.

Waarom hangt de kalender in het toilet?

a. Dan vergeet je jarige mensen niet.
b. Het is rustig en je kan lezen.
c. In de keuken is geen plaats voor de kalender.
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21 eenentwintig
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Waar is het paspoort van Cesar?
Cesar staat om 06.00 uur op. Hij moet met de taxi naar Schiphol. Hij 
moet zijn koffer inpakken. Janneke helpt. De kleren, het geld(1), het 
vliegticket(2). Alles ligt op bed. Cesar doet stroopwafels(3) en dropjes(4) 

in zijn tas. Hij doet t-shirts, broeken en schoenen in de koffer. 

De taxi(5) staat voor de deur. Maar waar is Cesar? Hij ligt op de grond. 
Hij kijkt onder het bed. Wat zoekt hij? Zijn paspoort! Janneke kijkt 
overal. In de kast en op de grond.

De taxichauffeur toetert. En dan ….. ja, daar ligt het paspoort. Onder 
het kussen, in bed. Cesar en Janneke lachen. Zij pakken de koffer en 
de tas. Zij stappen snel in de taxi. “Naar Schiphol, chauffeur,” roepen 
zij.

Wat neemt Cesar mee in zijn tas?

a. Broeken en schoenen.
b. T-shirts.
c. Drop en stroopwafels.

Waar ligt het paspoort van Cesar?

a. Onder het bed.
b. In het bed.
c. Op de grond.
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22 tweeëntwintig
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Zoek de woorden

1. de  Koe
2. het Paard 
3. het Varken
4. het Schaap
5. de  Kip

A K T C G O W E M

B L U V H P K O E

C P A A R D X F N

D M V R I Q Y G O

E N W K J R Z H P

F O X E K S A I Q

G P Y N L T B J K

H Q Z D M U C K I

I R A S C H A A P
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23 drieëntwintig

1 2 3 4 5

Sumalee

Sumalee is drie maanden in Nederland. Zij komt uit Thailand(1). 
Sumalee is in Bangkok getrouwd(3) met Kees Bergman. Haar 
dochtertje Yindee is geboren in Nederland. Yindee is twee jaar oud. 
Zij gaat naar de peuterspeelzaal(2) in Heesche. 

Nu moet Sumalee terug naar Thailand. Zij moet basisexamen 
inburgering doen in Bangkok. Bangkok is de hoofdstad van Thailand. 
Na het examen kan Sumalee in Nederland wonen. Zij heeft nog één 
maand de tijd, dan gaat zij naar Bangkok. Het examen is in de 
Nederlandse ambassade(4). Sumalee kan haar dochter twee 
maanden niet zien. Dat vindt zij niet leuk. Yindee blijft bij haar vader 
in Nederland. Maar één november(5) komt Sumalee weer naar 
Nederland. Dan gaat zij nooit meer weg. Dan is het feest.

Waar is Sumalee met Kees getrouwd?

a. In Nederland 
b. In Bangkok
c. In Heesche

Waar is Yindee geboren?

a. In Thailand
b. In Heesche
c. In Bangkok
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  24 vierentwintig

1 2 3 4 5

Een trouwkaartje
Kees en Sumalee krijgen een kaartje van hun vrienden Elly en Mark.

UITNODIGING

Elly en Mark 
gaan trouwen op 20 augustus!

De ceremonie(1) is om 14.30 uur in de kerk(2) van Heesche 
en om 15.30 uur in het gemeentehuis(3), Dorpsplein 1.

           Daarna kan je het bruidspaar(4) feliciteren 
in café De Happetap, Kerkstraat 5, Heesche.

Diner en feest(5) beginnen om 20.00 uur in restaurant 
de Blauwe Fles, Hoofdstraat 35 in Heesche. 

Wij zouden het fijn vinden als jullie komen.

Wie gaan er trouwen?

a. Sumalee en Kees gaan trouwen.
b. Elly en Mark gaan trouwen.
c. Elly en Kees gaan trouwen.

Hoe laat begint het diner?

a. Om half drie.
b. Om acht uur.
c. Om half vier.

Wat is het adres van het 
restaurant?
a. Hoofdstraat 35 in Heesche.
b. Kerkstraat 5 in Heesche.
c. Dorpsplein 1, in Heesche.
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  25 vijfentwintig

Het rooster
Sumalee heeft een rooster van de peuterspeelzaal. Zij kijkt wanneer Yindee 
naar school moet.

Rooster van:  Yindee Bergman                                                 
        

Even week
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

- 9.00 – 12.00 u - 9.00 – 12.00 u -

13.00 – 17.00 u - 13.00 – 17.00 u - -

Oneven week
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

9.00 – 12.00 u - 09.00 – 12.00 u - -

- 13.00 – 17.00 u - 13.00 – 17.00 u -

Het is week 43. Wanneer moet Yindee op 
woensdag naar school?

a. Van 9.00 tot 12.00 uur.
b. Van 13.00 tot 17.00 uur.
c. Er is geen school.

Het is week 24. Wanneer moet Yindee op 
donderdag naar school?

a. Van 13.00 tot 17.00 uur.
b. Van 9.00 tot 12.00 uur.
c. Van 9.00 tot 17.00 uur.
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  26zesentwintig

1 2 3 4 5

De bibliotheek
Sumalee gaat naar de bibliotheek(1). Eén keer per week gaat zij met 
de trein naar de stad. Zij zoekt makkelijke boeken. Zij wil veel 
Nederlands lezen. Zij wil ook boeken voorlezen(2) aan Yindee.

In de bibliotheek is een speciale plek. Het heet Leespunt. Daar zit een 
aardige vrouw. De vrouw helpt Sumalee. Elke week geeft zij Sumalee 
een interessant boek. De boeken zijn voor buitenlandse mensen die 
graag Nederlands lezen. 

Deze week leent Sumalee een kinderboek. Het boek gaat over een 
kikker en een eend(3). De schrijver van het boek is Max Velthuijs. Zij 
leent ook een boek voor volwassenen. Dit boek gaat over een zieke 
man met veel geld(4). Sumalee begint in de trein met lezen(5). Zij kan 
niet stoppen.

Waar gaat Sumalee elke week naar toe?

a. Zij gaat naar Max Velthuijs.
b. Zij gaat naar het treinstation.
c. Zij gaat naar de bibliotheek.

Welk boek is een kinderboek?

a. Het boek over de kikker en de eend.
b. Het boek over de zieke, rijke man.
c. Het boek over het Leespunt. 
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 27zevenentwintig

1 2 3 4 5

Klussen
Kees wil klussen in huis. “Wat is klussen?” vraagt Sumalee. “Dat is zelf 
schilderen(1) en repareren in huis,” antwoordt Kees. “De kraan(2) in de 
badkamer is kapot. Ik koop een nieuwe. Dan zet ik de nieuwe kraan op zijn 
plek. Dat is klussen. Mannen worden daar heel moe van!” zegt Kees. 

Kees is 30 minuten weg. Hij is naar de bouwmarkt(3). Hij komt terug met 
een kraan. Daarna is hij 3 uur in de badkamer. Hij maakt lawaai. Hij roept 
hard. Hij slaat op zijn duim. Maar dan is de kraan klaar. 

Sumalee loopt naar de badkamer. Zij doet de nieuwe kraan open. Het 
warme water loopt in het bad. Kees gaat in bad en rust(4). Sumalee vindt 
haar man een superklusser(5). Kees heeft vandaag hard gewerkt. 

Wat repareert Kees?

a. Hij repareert de badkamer.
b. Hij repareert de badkamerkraan.
c. Hij repareert de nieuwe kraan.

Hoe lang klust Kees in de badkamer?

a. Hij klust 3 uur.
b. Hij klust 30 minuten.
c. Hij rust een half uur.
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    28achtentwintig

1 2 3 4 5

In de speeltuin 
Sumalee en Yindee gaan naar de speeltuin(1). De speeltuin is achter het 
huis. In de speeltuin is een glijbaan en een zandbak(2). Er is ook een 
voetbalveld voor grote kinderen. Het dorp van Sumalee is mooi. Er zijn veel 
bomen en parken. Er is een grote vijver bij de speeltuin. De eenden 
zwemmen in de vijver. Yindee geeft de eenden(3) brood. Dat vinden zij 
lekker en …. Yindee ook. Zij eet soms het brood voor de eenden.

Yindee speelt in de zandbak. Zij heeft speelgoed meegenomen. Een schepje 
en een emmertje(4). Zij bakt zandtaartjes. Zij maakt ook een zandkasteel(5). 
Yindee speelt met Sara. Sara is ook twee jaar. Zij praten samen Nederlands. 
De moeder van Sara en de moeder van Yindee zitten naast de zandbak. Zij 
praten ook samen. In het Nederlands!  

Waar is de speeltuin van 
Yindee?

a. Voor het huis.
b. Naast het huis.
c. Achter het huis.

Wat eet Yindee in het park?

a. Het brood van de eendjes.
b. Zandtaartjes.
c. Zij eet niets.

Met wie speelt Yindee?

a. Met de moeder van Sara.
b. Met Sumalee.
c. Met Sara.
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29negenentwintig

Alles moet weg !

Sumalee kijkt in een reclamefolder. De spullen zijn goedkoop. Er is korting in de 
winkels. Er is uitverkoop! Dat is interessant. Alles moet weg en Op=Op. 
Sumalee doet haar jas aan. Zij pakt haar tas en haar portemonnee. Zij pakt 
haar fiets. Wat gaat zij doen?
     

UITVERKOOP !                                      OP = OP !
Bladzijde 1. Bladzijde 2. Bladzijde 3.

Waar in de folder staat kinderkleding?

a. Op bladzijde 1.
b. Op bladzijde 2.
c. Op bladzijde 3.

Hoeveel procent korting is er op pannen?

a. 25%.
b. 20%.
c. € 45,-.
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 30dertig

1 2 3 4 5

Een ongeluk
De boodschappen(1) zijn op. Sumalee moet melk, brood, vlees, fruit en 
groente kopen.  Zij pakt een tasje(2) en haar fiets. De supermarkt is in het 
centrum. De boodschappenlijst(3) zit in haar jaszak. Het verkeer is druk. 
Sumalee fietst langzaam. 

Sumalee koopt veel boodschappen. Haar tas is zwaar en vol. De tas hangt 
aan haar stuur. Dan gaat de tas kapot. Alle sinaasappels vallen op de weg. 
Een pak melk valt. Alle melk ligt op de straat. Wat erg!

Een vrouw helpt Sumalee. Zij pakt de sinaasappels. Zij geeft Sumalee een 
andere tas. Nu kan zij naar huis. Zij is niet blij. Nu heeft zij nog geen melk. 
“Ik ga weer naar de supermarkt,” zegt Sumalee. Zij pakt een sterke tas(4) en 
fietst voor de tweede keer naar de supermarkt. Zij koopt melk en chocola(5). 
Thuis drinkt zij thee, lekker met melk en met chocola. Dat mag. De 
boodschappen liggen in de koelkast. 

Waarom fietst Sumalee langzaam?

a. Het verkeer is druk.
b. Zij kan niet goed fietsen.
c. Zij heeft veel boodschappen.

Waarom koopt Sumalee 2x melk?

a. De melk is op de straat gevallen.
b. Zij wil thee met melk drinken.
c. Zij heeft veel melk nodig.
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  31 eenendertig

1 2 3 4 5

Maandag, wasdag
Maandag is een drukke dag. Het is wasdag. Sumalee heeft veel was(1). Zij 
wast alle kleren. Kleren van Kees en kleren van Yindee. Dan is de was 
droog. Sumalee moet strijken(2). Strijken is niet leuk. Sumalee heeft geen 
zin. Zij kijkt naar de schone was en naar de strijkplank(3). Zij kijkt ook door 
het raam. Het is mooi weer. Sumalee vindt wandelen in het park met 
Yindee wél leuk. 

De strijkplank staat klaar. Het strijkijzer(4) is heet. De televisie staat aan. 
Sumalee strijkt en kijkt televisie. Zij strijkt een broek en dan een t-shirt. 
Hup, hup, hup. Het is toch snel gebeurd. De schone was ligt in de kast(5). De 
televisie gaat uit. Sumalee pakt haar boek en loopt naar de tuin.  De zon 
schijnt. De vogels zingen. En Sumalee ..... zij slaapt in de tuinstoel.

Waarom wast Sumalee?

a. Het is wasdag in Nederland. 
b. Zij heeft veel was.
c. De zon schijnt. 

Vindt Sumalee strijken leuk?

a. Vandaag niet.
b. Op wasdag wel.
c. Zij strijkt altijd graag. 

Waarom slaapt Sumalee in de tuin?

a. Zij heeft een leuk boek.
b. Het is mooi weer.
c. Zij is moe van de was.
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  32 tweeëndertig

1 2 3 4 5

Geslaagd !
In de kamer ligt een brief(1). Kees kijkt heel blij. Yindee springt en 
zingt. Waarom zijn zij blij? Sumalee is geslaagd(2) voor het 
basisexamen inburgering. Zij heeft tien punten voor spreken, lezen 
en KNS. Wat goed!

Dan komt Sumalee weer naar huis. Zij was twee maanden in 
Thailand. De buurman en de buurvrouw brengen champagne(3). De 
ouders van Kees brengen een grote taart. Yindee geeft haar 
moeder een dikke kus. Yindee krijgt een mooi Thais cadeau. Kees 
geeft zijn vrouw een bos rozen(4) en een doos chocola. Het is feest 
in Heesche. 

's Avonds gaan zij Thais eten in de tuin. De barbecue(5) staat aan. Er 
staat lekker eten op de tafel. Er is Nederlandse en Thaise muziek. 
Veel mensen praten en lachen in de tuin. Iedereen is vrolijk. 

Waarom zijn Kees en Yindee blij?

a. Zij hebben een leuke brief.
b. Sumalee is geslaagd voor haar examen. 
c. Zij hebben een feest in de tuin. 

Wat geven de buren aan Sumalee en Kees?

a. Een fles champagne.
b. Een grote taart.
c. Een doos chocolade.
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33 drieëndertig
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Zoek de woorden

                                                              1. het Vierkant
                                                              2. de Cirkel
                                                              3. de Rechthoek
                                                              4. de Driehoek
                                                              5. het Ovaal

A D I O Q W C O K Q W

B R J C R X D V L R X

C I V I E R K A N T Y

D E K R S Y E A M S A

E H L K T Z F L N T Z

F O R E C H T H O E K

G E M L U A G I O U B

H K N P V B H J P V C
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   De goede antwoorden

1. c,c,b. 12. b,a,c. 23. b,b.

2. c,a,b. 13. c,c,a. 24. b,b,a.

3. a,b,c. 14. a,b,c. 25. a,b.

4. a,a,b. 15. c,c,a. 26. c,a.

5. c,b,c 16. c,a. 27. b,a.

6. a,b,c. 17. c,c,b. 28. c,a,c.

7. b,b. 18. b,b. 29.  b,b.

8. a,c. 19. a,b. 30. a,a.

9. a,a,b. 20. c,a. 31.  b,a,c.

10. c,c,a. 21. c,b. 32. b,a.
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