
Dit boekje gaat over gezond leven.

Succes!

Lekker en gezond

1F 1



Katern 1F 1, Lekker en gezond
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 1

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een verhaal lezen
- een beschrijving maken
- een artikel lezen
- een vragenlijst invullen
- een informatieve tekst lezen
- een reactie schrijven
- een grafiek lezen
- je mening geven
- een voedingsadvies lezen
- een discussie voeren
- een puzzel maken

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.



1F 1 | Lekker en gezond

3

Katern 1F 1, Lekker en gezond
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 

VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeelding.     

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een verhaal lezen - 80 pannenkoeken in 17 minuten p. 5

 3 een beschrijving maken - Alles mag   p. 6

 4 een artikel lezen - Voor en na!  p. 8

 5 een vragenlijst invullen - Beweeg je genoeg?  p. 10

 6 een informatieve tekst lezen - Suiker of niet?  p. 12

 7 een reactie schrijven - Het lukt me niet!  p. 14

 8 een grafiek lezen - Mannen en vrouwen  p. 16

 9 je mening geven - Meer betalen?  p. 18

 10 een voedingsadvies lezen - Gezond eten  p. 20

 11 een discussie voeren - Gezond eten?  p. 21

 12 een puzzel maken - Woordzoeker  p. 22
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

UITVOEREN

-  Is lekker eten belangrijk 
voor je?

-  Wordt er bij jou thuis elke 
dag gekookt?

-  Geef je veel geld uit aan 
eten en drinken?
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A

-  Wat eet en drink je?
-  Wat eet en drink je niet?
-  Rook je?
-  Let je op je gewicht?
-  Volg je wel eens een dieet? 
-  Doe je aan sport? 

Vind jij dat je gezond leeft?
Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal 
op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf. 
Bespreek daarna je verhaal samen.
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2 Lezen: 80 pannenkoeken in 17 minuten

OPDRACHT 2A 
Bekijk de tekst en de afbeelding.
Waar gaat de tekst volgens jou over?

80 pannenkoeken in 17 minuten
De Australische Hungry Hayden heeft 
een nieuw wereldrecord gehaald.
De man at 80 pannenkoeken in 17 
minuten en 26 seconden!

Dat waren wel andere pannenkoeken dan in 
Nederland. Hier zijn de pannenkoeken groter en 
dunner. In Australië heten pannenkoeken 
‘pancakes’ en ze zijn kleiner en dikker. Twee 
Nederlandse pannenkoeken zijn ongeveer drie 
Australische pannenkoeken. Als je veel honger 
hebt, eet je misschien zes of zeven van die kleine 
pannenkoeken. Maar... Hayden at er 80! En niet in 
een half uur, maar in iets meer dan een kwartier!
Hungry Hayden haalde nog een ander record: een 
happy-meal at hij in 32 seconden.

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C
Bespreek samen de vragen.
-  Uit welk land komt de man?
-  Wat zou er gebeuren als jij zo snel en zo veel eet?
-  Ken jij nog andere gekke records?

                                                         
mijn aantekeningen
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3 Schrijven: Alles mag

OPDRACHT 3A 
Stel dat je even niet nadenkt over wat 
gezond is. Je gaat een dag alles eten en 
drinken waar je zin in hebt. En ook zoveel als 
je wilt. Geld is geen probleem.

Schrijf een tekst over een dag lekker eten en 
drinken.
-  Wat eet en drink je?
-  Waar eet je dat? 
-  Bedenk zelf een titel voor de tekst.

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Wat ga je bij het ontbijt eten en drinken?
-  Tussendoor?
-  Lunch en avondeten?
-  Daarna?
-  Eet je in bed, aan tafel, voor de tv, in een 

restaurant … of?

OPDRACHT 3B 
Lees de tekst stil voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
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OPDRACHT 3C 
Kijk nog een keer naar de tekst.
Hoe gezond of ongezond zijn de dingen die je hebt opgeschreven volgens jou?
Vul het schema in.

gezond ongezond

OPDRACHT 3D
Bespreek samen het schema.
Zijn jullie het met elkaar eens?
Weten jullie van alles of het gezond is of niet?

OPDRACHT 3E
Kijk nog eens naar het schema.
Bespreek samen woorden die je belangrijk vindt.

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Voor en na!

OPDRACHT 4A
Bekijk de titel en de foto’s uit het tijdschrift. Beantwoord daarna de vragen. 
1  Waar gaat de tekst volgens jou over? 
2  De vrouw op de foto’s heet Sara. Wat wil je graag weten over haar?
Schrijf dat kort op.

VOOR EN NA! 
Sara lacht in de camera. Ze is trots op haar lichaam. Dat was een 
jaar geleden heel anders. Ze woog toen 128 kilo en was 
doodongelukkig. Ze kreeg een operatie. Nu is ze 50 kilo kwijt en 
springt elke ochtend vrolijk uit haar bed.

1 Als kind was Sara al dik. Ze werd daar vaak mee 
gepest. Daardoor is ze nog meer gaan eten. Toen 
ze volwassen was, heeft ze wel 10 diëten gedaan. 
Afvallen lukte wel, maar binnen een paar weken 
was ze weer even zwaar of zelfs zwaarder! 
Ze durfde er niet over te praten. Ook voor zichzelf 
deed ze net of ze het niet erg vond. Bij haar vriend 
durfde ze pas toe te geven dat ze echt een 
probleem had. 

2 Sara koos voor een operatie. Haar maag werd 
kleiner gemaakt. Ze kon niet veel meer eten en is 
daardoor 50 kilo kwijtgeraakt. Ze heeft er geen 
minuut spijt van gehad, ook al heeft ze het af en 
toe zwaar. Ze kan alleen nog kleine porties eten. In 
het begin at ze toch te veel en moest ze vaak 
overgeven. 

3 Eerst was afvallen het grote probleem, nu is dat 
haar huid. Ze heeft veel te veel vel ‘over’. Sara wil 
graag een nieuwe operatie om al dat vel weg te 
halen. Ze staat op een wachtlijst. Toch weet ze nog 
niet of ze de operatie gaat doen, want haar 
verzekering wil niks betalen. 

4 Sara raadt iedereen aan om goed na te denken 
over een operatie. Er zijn ook risico’s en je moet 
streng tegen jezelf kunnen zijn. Sara: ‘Het 
allerbelangrijkste: praat erover met vrienden en 
mensen die er verstand van hebben. Samen weet 
je wat goed voor jou is.’



1F 1 | Lekker en gezond

9

OPDRACHT 4B
Kijk nu naar het hele verhaal. Lees het verhaal vlot door. 
Kijk dan naar 4A. Wat heb je opgeschreven bij 4A?
Weet je nu wat je graag wilde weten over Sara? Staat dat in de tekst?
Bespreek dat samen. 
 
OPDRACHT 4C 
Een tussenkopje staat boven een stuk van de tekst. Het beschrijft heel kort waar dat stuk 
over gaat.
Lees de tussenkopjes hieronder. 

De operatie
Een jaar later
Sara’s advies
Voor de operatie

Lees telkens een stukje tekst.
Welk tussenkopje hoort daarbij? 
Vul in:

Stukje 1:   

Stukje 2:   

Stukje 3:   

Stukje 4:   

Bespreek je antwoorden samen. 

OPDRACHT 4D 
Lees nu het verhaal nog een keer. Beantwoord daarna de vragen. 
1  Sara beschrijft een paar problemen na de operatie. Noem er twee.

 1 

 2 
2  Wat vind je van een maagoperatie om slank te worden? Wat is jouw mening daarover?

 



1F 1 | Lekker en gezond

10

5 Schrijven: Beweeg je genoeg?

OPDRACHT 5A 
Stel, je wilt gaan sporten en je leest onderstaande advertentie op internet.
Lees de advertentie en vul de vragenlijst in.
Vul ook je gegevens in.

www.bodyfit.nl Beweeg je genoeg?

BODY
FIT

BODY
FIT

HOME PRIJZEN CLUBS FITNESS GROEPSLESSEN CONTACT

Beweeg je genoeg?
Maak kans op een gratis maandabonnement bij sportschool Body Fit.
Vul nu de vragenlijst in en stuur hem naar ons op.
We verloten 5 maandabonnementen onder de invullers!

1  Wat voor soort werk doe je? 

2  Hoeveel beweeg je tijdens het werken? Beschrijf wat je doet. 

3  Als je geen werk doet: hoeveel beweeg je in huis? Beschrijf wat je doet. 

4  Hoe vaak wandel of fiets je per week? En welke afstanden?

5  Hoe vaak sport je per week? Welke sport doe je? 

6  Heb je last van pijnlijke spieren? Zo ja, welke spieren doen pijn? 

7  Heb je last van je rug? Zo ja, hoe vaak heb je daar last van?

8  Ben je lid van een sportschool? Zo ja, van welke sportschool? 

naam:

e-mail:

telefoon: verzenden

1

2

3

4

5

6

7

8
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OPDRACHT 5B 
Lees je antwoorden stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Staat alle informatie over jou erin?
Bespreek daarna samen je antwoorden.

Zijn je antwoorden duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Suiker of niet? 

OPDRACHT 6A 
Bekijk de afbeelding en lees het eerste stukje tekst.
Wie heeft volgens jou de tekst geschreven? Kruis aan.

 de Consumentenbond

 de fabrikant van suiker

 een supermarkt

OPDRACHT 6B 
Lees de tekst bij de foto’s van producten.
Is het waar of niet waar? Onderstreep het juiste antwoord.

1  Suiker zit in fruit, suikerbieten en granen.    waar / niet waar

2  Fructose is een ander soort suiker.      waar / niet waar

3  Een ander soort suiker geeft weinig calorieën.  waar / niet waar

Bespreek je antwoorden samen.

OPDRACHT 6C 
Lees nog eens het eerste stukje van de tekst.
Op de foto’s zie je teksten over suiker.
Waarom schrijven fabrikanten zulke teksten? Werkt het volgens jou?
Wat wil de Consumentenbond jou vertellen in dit artikel?

OPDRACHT 6D 
Lees jij wel eens het etiket op een verpakking?
Vind je het belangrijk om te weten wat erin zit? Waar let je op?
Bespreek het samen. 

                                                         
mijn aantekeningen
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Zit er nou suiker in of niet?
Veel mensen proberen minder suiker te eten, omdat suiker dik maakt.
Suiker heeft dus een slechte naam, maar we eten het wel graag. 
Fabrikanten weten dat we zoet lekker vinden, maar het eigenlijk niet willen 
eten. Daarom is de informatie op verpakkingen vaak niet zo duidelijk of er 
staat te weinig informatie. De Consumentenbond deed onderzoek.

Als je ‘0% toegevoegde suikers’ ziet staan, dan 
denk je dat er geen suiker in zit. Maar als je op het 
potje Puur Moes bij de ingrediënten kijkt, zie je 
dat er verdikt appelsap in zit. Daar zit stiekem 
heel veel suiker in!

Op het pak fruitdrink staat 100% puur sap, maar 
er zit veel water in! En in de ontbijtkoek zit een 
ander soort suiker. Je wordt dus gewoon voor de 
gek gehouden.

TRUC

1
TRUC2

In volle chocolademelk en cruesli zit druivensuiker 
en fructose. Dat zijn andere soorten suikers, maar 
het is nog altijd suiker. Je krijgt dus toch veel 
calorieën binnen.

Suiker wordt meestal van suikerbieten gemaakt. 
Je kunt suiker ook van granen maken, maar het 
blijft suiker. Dus als je wilt afvallen, kun je deze 
stroopwafels beter niet eten.

TRUC3

TRUC

4

Naar: Consumentengids 

‘0% TOEGEVOEGDE SUIKERS’

‘ALLEEN NATUURLIJKE SUIKERS UIT GRAAN’

‘30% MINDER SUIKER’

‘MET DRUIVENSUIKER’ EN ‘MET FRUCTOSE’
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7 Schrijven: Het lukt me niet!

OPDRACHT 7A
Lees de blogs.
Je gaat reageren op een blog. Kies er één uit. 

Dave

Het lukt me niet! Ik wil stoppen met roken, maar wat is dat moeilijk. 
Heb jij tips?

nieuw antwoord

Ik wil 3x per week gaan wandelen, maar ik vind het zo saai. Wie weet  iets 
leukers dan de sportschool?  

nieuw antwoord

Rolf

Ik ben gestopt met alcohol. Het gaat best goed, maar op een feestje gaat het 
mis. Ken je dat? Hoe los jij dat op?

nieuw antwoord

Belinda

In het begin viel ik een kilo per week af, maar nu... Grr. Stiekem snoep ik toch 
weer. Hoe houd jij het vol?

nieuw antwoord

Yasmine

Dave

Het lukt me niet! Ik wil stoppen met roken, maar wat is dat moeilijk. 
Heb jij tips?

nieuw antwoord

Ik wil 3x per week gaan wandelen, maar ik vind het zo saai. Wie weet  iets 
leukers dan de sportschool?  

nieuw antwoord

Rolf

Ik ben gestopt met alcohol. Het gaat best goed, maar op een feestje gaat het 
mis. Ken je dat? Hoe los jij dat op?

nieuw antwoord

Belinda

In het begin viel ik een kilo per week af, maar nu... Grr. Stiekem snoep ik toch 
weer. Hoe houd jij het vol?

nieuw antwoord

Yasmine

Dave

Het lukt me niet! Ik wil stoppen met roken, maar wat is dat moeilijk. 
Heb jij tips?

nieuw antwoord

Ik wil 3x per week gaan wandelen, maar ik vind het zo saai. Wie weet  iets 
leukers dan de sportschool?  

nieuw antwoord

Rolf

Ik ben gestopt met alcohol. Het gaat best goed, maar op een feestje gaat het 
mis. Ken je dat? Hoe los jij dat op?

nieuw antwoord

Belinda

In het begin viel ik een kilo per week af, maar nu... Grr. Stiekem snoep ik toch 
weer. Hoe houd jij het vol?

nieuw antwoord

Yasmine

Dave

Het lukt me niet! Ik wil stoppen met roken, maar wat is dat moeilijk. 
Heb jij tips?

nieuw antwoord

Ik wil 3x per week gaan wandelen, maar ik vind het zo saai. Wie weet  iets 
leukers dan de sportschool?  

nieuw antwoord

Rolf

Ik ben gestopt met alcohol. Het gaat best goed, maar op een feestje gaat het 
mis. Ken je dat? Hoe los jij dat op?

nieuw antwoord

Belinda

In het begin viel ik een kilo per week af, maar nu... Grr. Stiekem snoep ik toch 
weer. Hoe houd jij het vol?

nieuw antwoord

Yasmine

OPDRACHT 7B 
Schrijf een reactie op de gekozen blog.
-  Wat wil jij zeggen? 
-  Hoe begin je de reactie?
-  Welk advies heb jij? 
-  Hoe sluit je je reactie af?
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
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OPDRACHT 7C
Lees je reactie stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je reactie.

Is je reactie duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

Tip: Schrijf nog een reactie op een ander blog.

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Mannen en vrouwen 

OPDRACHT 8A 
Bekijk de grafieken in opdracht 8B, 8C en 8D.
Waar gaan de grafieken over? Schrijf het nummer van de grafiek erbij.

nummer   alcoholgebruik

nummer   overgewicht

nummer   roken

OPDRACHT 8B
Bekijk samen de grafiek.
Geef antwoord op de vragen.

Grafiek 1

Overgewicht Mannen
4 tot 20 jaar

20 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar

75 jaar en ouder

Overgewicht Vrouwen
4 tot 20 jaar

20 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
40 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar

75 jaar en ouder

0 10 20 30 40 50 60 70%

Matig overgewicht Ernstig overgewicht
Bron: CBS 2011

1  In Nederland zijn meer mannen dan vrouwen te dik. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
2  Meer dan 10% van kinderen en jongeren heeft overgewicht. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
3  Vrouwen tussen de 65 en 75 jaar hebben het meeste overgewicht. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.

OPDRACHT 8C
Bekijk samen de grafiek.
Geef antwoord op de vragen.
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Grafiek 2
A
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Mannen en vrouwen
Bron: Webklik
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Man drinkt alcohol
in het weekend 
en door de week

Man drinkt alcohol
in het weekend

Vrouw drinkt alcohol
in het weekend 
en door de week

Vrouw drinkt alcohol
in het weekend

1  Mannen en vrouwen drinken in het weekend meer alcohol dan door de week. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
2  Mannen drinken meer alcohol dan vrouwen. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
3  Meisjes drinken door de week bijna geen alcohol, maar jongens wel (19%). 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.

OPDRACHT 8D
Bekijk de grafiek samen.
Geef antwoord op de vragen.

Grafiek 3
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Mannen en vrouwen

Mannen die roken Bron: o.a. CBS 2012
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Vrouwen die roken

1  In Nederland roken meer mannen dan vrouwen. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
2  Van alle rokers zijn de meeste rokers jonger dan 30 jaar.
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
3  20% van alle vrouwen rookt. 
 Hoe kun je dat zien in de grafiek? Wijs het aan.
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9  Schrijven: Meer betalen?

OPDRACHT 9A
Lees de tekst.
Schrijf ‘ja’ of ‘nee’ achter de vragen.

Mensen die ongezond leven hebben meestal meer klachten en problemen. 
Dat kost vaak extra geld. Wie moet dat betalen? Een paar voorbeelden:
- Als je erg dik bent en je gaat met het vliegtuig, dan is dat niet fijn voor 
 de persoon naast je. Moet de dikke persoon twee stoelen betalen?   

- Als je rookt, heb je meer kans op kanker. Moet je meer premie voor je 
ziektekostenverzekering betalen als je rookt?           

- Als je een ongeluk krijgt, omdat je dronken was, moet je de schade dan 
 zelf betalen?                        

- Als je niet genoeg beweegt en ziek wordt: moet je je medicijnen dan 
 zelf betalen?                        
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OPDRACHT 9B 
Kies een voorbeeld uit.
Wat was jouw antwoord bij dat voorbeeld?
Schrijf je mening op.
Schrijf ook op waarom je dat vindt. Dat zijn je argumenten.
Bedenk ook een titel voor jouw tekst.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

-  Wat is het probleem?
-  Wat is jouw mening?
-  Wat zijn jouw 

argumenten? 

OPDRACHT 9C
Lees je mening stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is je mening duidelijk voor de ander?
Bespreek daarna samen je mening.

Waarover zijn jullie het eens? En waarover niet?
Leg je mening aan elkaar uit.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Gezond eten

OPDRACHT 10 
1  Lees de titel.
 Wat weet je zelf over dit onderwerp?
 Praat er samen over.
2  Lees nu de inleiding en de 9 spelregels daaronder. 
 Welke spelregels zijn nieuw voor je?
3  Over welke spelregel(s) wil je meer weten? Lees samen de informatie onder deze 

spelregel(s). Bespreek de informatie.

www.gezondeten.nl Voedingsadvies

Gezond
eten

Home

Gezond eten 

Doe mee

Over ons

Zoek

Eet lekker
Er zijn genoeg producten die lekker én gezond zijn.

Eet gevarieerd
Eet niet elke dag hetzelfde. Wissel dagelijks voedingsmiddelen af uit elk van de 
4 groepen:
-  groente en fruit
-  brood, (ontbijt)granen, aardappelen, rijst, pasta en peulvruchten
-  zuivel, vlees, vis, ei en vleesvervangers
-  vetten en olie

Eet niet te veel
Niet iedereen kan evenveel eten. De lichaamsbouw, hoeveel iemand beweegt en het 
geslacht tellen mee.
Voor mensen die weinig bewegen (bijvoorbeeld een zittend beroep en weinig beweging in 
de vrije tijd) is de algemene richtlijn:
mannen (30-50 jaar): 2500 kilocalorieën per dag
vrouwen (30-50 jaar): 2000 kilocalorieën per dag

Eet veel groente en fruit
Eet minstens 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag. Neem bijvoorbeeld vers fruit bij 
het ontbijt of maak een salade bij de lunch.

Eet voldoende vezels
Voedingsvezels zijn goed voor de spijsvertering en het cholesterolgehalte. Kies voor 
volkoren producten. Ook groente en fruit bevatten veel vezels.

Eet minder verzadigd vet
Teveel verzadigd vet, zoals in roomboter en harde margarine, is niet goed voor hart en 
vaten. Kies voor producten met onverzadigde vetten, zoals halvarine in een kuipje, 
vloeibare margarine in een fles, olie, vette vis en noten. En kies bijvoorbeeld voor magere 
en halfvolle producten.

Wees zuinig met zout
Zout verhoogt de bloeddruk. Voeg geen of weinig zout toe aan de maaltijden. Gebruik 
geen kant-en-klare producten, daar zit vaak veel zout in. Van het zout dat we binnenkrij-
gen komt gemiddeld 80% uit kant-en-klare producten, 20% voegen we zelf toe. Kijk 
daarom op het etiket, ook van bijvoorbeeld kaas en worst.

Drink voldoende
Drink minstens 1,5 liter per dag. Water, thee, melk, soep: alles telt mee.

Drink niet te veel alcohol
Voor vrouwen geldt maximaal 1 glas alcohol per dag, voor mannen maximaal 2 glazen per 
dag.

Gezond eten is lekker en goed voor hart en vaten. Wilt u ook 
een gezond(er) eetpatroon? Houd u dan aan deze 9 spelregels:

deel:

1

2

3

4

5

6

9

7

8
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Gezond eten is voor de 
rijken.

Op school mogen alleen 
nog gezonde snacks te 
koop zijn.

Diëten zijn onzin.

11 Spreken: Gezond eten?

OPDRACHT 11A
Lees de meningen en kies er één uit.

OPDRACHT 11B
Denk eerst voor jezelf na: ben je het met de mening eens of juist niet?
Bedenk drie argumenten. Schrijf losse woorden op om ze te onthouden.

1 

2 

3 

OPDRACHT 11C 
Voer samen een discussie.
-  Vertel elkaar jullie mening met argumenten.
-  Zijn jullie het met elkaar eens?
-  Luister naar elkaar en kijk of je mening verandert.

OPDRACHT 11D 
Bespreek de opdracht samen na.
-  Zijn de meningen anders geworden?
-  Luisterden jullie naar elkaar?
-  Wat vond je goed gaan?
-  Wat wil je anders doen in een volgende discussie?

                                                         
mijn aantekeningen
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12 Woorden: Woordzoeker

OPDRACHT 12  
Zoek de woorden in de 
woordzoeker.
De woorden staan:
-  van links naar rechts 
-  van boven naar beneden 
-  schuin

 vezels
 overgewicht
 vitamines
 bewegen
 roken
 alcohol
 fit
 mineralen
 natuurlijk
 zoetstoffen

 a g e x r v z z j c n l c v w

 i i l n j o b o r v a m r x f

 w o j d c m k v v l t z p 0 a

 n o v x f g c e n b u o h h x

 l a c i h v c r n e u e s r z

 s x m k t z w g r w r t y k y

 w e s a x a v e z e l s y y q

 l p s t l j m w l g i t c t l

 d y c y z c t i o e j o x i k

 d k e j y c o c n n k f b z h

 p o z f f q v h i e q f r g b

 m x f w m f i t o c s e y o k

 e a r m i n e r a l e n b f y

 p d o u n r s g e d v e s i z

 i u c d p q u o a u j p u p g
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TERUGKIJKEN

Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
- Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk? 
 Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt maken; 
-  welke boekjes je kunt lezen.

                                                         
mijn aantekeningen
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat 
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van 
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke 
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje ge-
oefend kunnen worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke op-
drachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer 
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of 
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks 
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en 
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer 
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment 
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelne-
mer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan 
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij 
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel 
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer 
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en 
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproble-
men van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeel-
den hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van 
een deelnemer.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende 
activiteiten, zoals: 
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
-  bespreken van de schrijfproducten
-  werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de 
 Taalhulp
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dage-
lijks leven of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan informatie zoeken over diëten, hulp bij stop-
pen met roken en dergelijke op websites en in tijdschrif-
ten, BMI uitrekenen op de site van het Voedingscentrum, 
opgeven bij een fitnesscentrum of een eetdagboek gaan 
bijhouden. 
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

ICOON 
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moei-
lijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of 
zinnen op te schrijven etc. 

VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

OPDRACHT 1
Creëer een open sfeer, waarbij de deelnemer zich vrij voelt 
om te voorkomen dat er wenselijke antwoorden worden 
gegeven of schaamte om de hoek komt. 
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(Voor opdracht 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3A
Ga samen fantaseren over zo’n dag zonder restricties. 
Doe het eventueel zelf voor om de deelnemer op gang te 
brengen. 

OPDRACHT 3B EN 3C
Houd het bespreken van de tekst en het schema licht om 
te voorkomen dat de deelnemer zich gaat verantwoorden/
verontschuldigen voor ongezond gedrag. De opdracht 
lokt op een speelse manier een gesprek uit over gezond 
en ongezond eten. U kunt er op die manier achter komen 
wat een deelnemer zelf al weet over dit onderwerp.

OPDRACHT 4C
Voor anderstaligen is de term ‘aanraden’ misschien onbe-
kend. Licht het woord eventueel toe. 
Met deze opdracht kijkt de deelnemer nog eens terug om 
de juiste tussenkopjes te kunnen plaatsen. Dat helpt om 
de tekst beter te begrijpen. De juiste volgorde is:
1  Voor de operatie
2  De operatie
3  Een jaar later
4  Sara’s advies

OPDRACHT 4D
Antwoorden:
1  Alleen kleine porties, overgeven bij teveel eten, han-

gend vel, geen geld voor correctie-operatie
2  eigen mening

OPDRACHT 5A
Stimuleer de deelnemer om zoveel mogelijk te antwoor-
den in hele zinnen. Dat verhoogt de opbrengst van de 
schrijfopdracht. Bij de eerste twee vragen kunt u behalve 
aan lichamelijk werk ook denken aan traplopen, koffie 
halen, stofzuigen etc.

OPDRACHT 6B
Laat de deelnemer tijdens de nabespreking aanwijzen 
waar de informatie te vinden is.

OPDRACHT 6C
Probeer samen met de deelnemer de bedoeling van de 
fabrikant en de Consumentenbond te benoemen. Zo leert 
de deelnemer kritisch te kijken naar informatie.

OPDRACHT 6D
Onderzoek eventueel samen een etiket van een echte ver-
pakking. Waar vind je wat er precies in zit? Staat er onzin 
op? Wat voor suiker zit erin? Vertel dat bij ‘ingrediënten’ 
de volgorde van belang is: hoe verder vooraan, hoe meer 
ervan in zit.

OPDRACHT 7B
Besteed aandacht aan de opbouw in de reactie met de 
genoemde onderdelen. Denk aan: begrip tonen, eigen 
ervaring delen, sterkte en succes wensen.

OPDRACHT 8
Deze opdracht is bedoeld om kennis te maken met het 
lezen van grafieken. Een deelnemer hoeft dus niet alles te 
begrijpen. Begin in ieder geval met telkens te laten zien 
welke info op welke as staat. 
Afhankelijk van het niveau van de deelnemer laat u aan 
het eind van de hele opdracht de deelnemer vertellen 
over één van de grafieken of u zoekt samen naar andere 
conclusies bij de grafieken. 

OPDRACHT 9B
Gebruik de vragen in de ballon om de tekst te structure-
ren. Een lezer die de stellingen niet kent, moet de mening 
van de deelnemer kunnen begrijpen.

OPDRACHT 10
Ga met uw deelnemer na wat hij/ zij zelf al wist en wat hij 
nu weet, na opdracht 3 en 5. Leg zo nodig begrippen als 
verzadigd en onverzadigd vet uit in eenvoudige woorden: 
gezond vet en ongezond vet. Ook het woord ‘vaten’ zal 
niet bij iedereen bekend zijn. Een plaatje kan helpen bij de 
uitleg.

OPDRACHT 11C
Werk bij voorkeur in een groepje. U kunt eventueel ook 
samen met de deelnemer discussiëren. Laat eerst ieder 
zijn mening met argumenten geven en ga pas daarna in 
discussie met elkaar. Vat regelmatig samen en wijs deel-
nemers erop als ze niet naar een ander luisteren of een 
ander niet laten uitspreken.

OPDRACHT 11D
Ga in de nabespreking in op de inhoud, maar ook op het 
proces. Hoe verliep de discussie? Werd er geluisterd naar 
elkaar? Kwam iedereen aan bod? Werd iemand onderbro-
ken? Formuleer samen wat er bij een volgende discussie 
zeker weer of juist niet moet gebeuren. 

OPDRACHT 12
Oplossing:
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. 
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillen-
de leesstrategieën vanzelf aan bod.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud 
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden 
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daar-
voor geldt de volgende algemene leidraad:
1. Begin altijd met een compliment.
2. Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat 

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 

of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

4. Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten 
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een vol-
gende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een 
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die 
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 

opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet 
intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een 
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal 
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend 
hoeft te worden en wat nog wel. 
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

Met de themaboekjes van Succes! 
leren volwassenen beter lezen en 
schrijven. Ook kunnen zij aan hun 
spreekvaardigheid werken. 
Met Succes! vergroten mensen hun 
wereld, zodat zij meer mogelijkheden 
hebben en meer kansen kunnen 
pakken. Succes! is uitgewerkt in 
drie niveaus. De methode bestaat 
uit een groot aantal boekjes rond 
situaties in het dagelijks leven of 
werk. De boekjes zijn per niveau los 
te gebruiken. Succes! is uitgebreid 
getest in de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


