
Dit boekje gaat over feest vieren en 
feesten regelen.

Succes!

Het is feest!

1F 2



Katern 1F 2, Het is feest!
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 2

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een verhaal lezen
- een verhaal schrijven
- een artikel lezen
- een kaart schrijven
- een verhaal lezen
- een planning maken
- advertenties lezen
- een formulier invullen
- een artikel 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.
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Katern 1F 2, Het is feest!
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 - Inbreker blijkt feestvierder  p. 5

 3 een verhaal schrijven - Jouw droomfeest  p. 6

 4 een artikel lezen - Koningsdag  p. 8

 5 een kaart schrijven - Een uitnodiging  p. 10

 6 een verhaal lezen - De mooiste dag van mijn leven p. 12

 7 een planning maken - Een feest voorbereiden  p. 14

 8 advertenties lezen - Een feestzaal huren  p. 16

 9 een formulier invullen - Het schoolfeest  p. 18

 10 een artikel lezen - Voetbalgekte   p. 20

 11 een discussie voeren - Vuurwerk verbieden?  p. 21

 12 een puzzel maken - Rijmwoorden   p. 22
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
UITVOEREN

-  Wanneer was je laatste 
feest?

-  Welke feesten vier jij?
-  Hou je van feesten? 
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal 

-  Wat vierde je?
-  Met wie vierde je feest?
-  Wat deed je op het feest?
-  Wat was zo leuk op het feest?

OPDRACHT 1A
Aan welk feest heb je mooie herinneringen?
Vertel over dat feest.
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: Inbreker blijkt feestvierder

OPDRACHT 2A 
Bekijk de afbeelding en lees de titel.
Wat ga je lezen in dit verhaal? Wat denk je?

OPDRACHT 2B
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C
Bespreek de tekst samen.
Klopt het wat je dacht voor je ging lezen?
Heb je zelf wel eens iemand niet herkend?
Wordt in jouw woonplaats carnaval gevierd? Vier jij carnaval?

                                                         
mijn aantekeningen

Inbreker blijkt feestvierder
Een inwoner van Helmond dacht gisteravond dat er 
werd ingebroken bij zijn buurman. Hij belde meteen 
de politie om de inbraak te melden. Agenten 
kwamen snel, met een grote politiehond. Ze gingen 
het huis binnen, maar daar zagen ze geen inbreker. 
Ze zagen wel de zoon van de bewoners. De jongen 
droeg een gestreept boevenpak en hij had een pruik 
op. Hij was klaar om carnaval te gaan vieren. De 
buurman had hem niet herkend.
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3 Schrijven: Jouw droomfeest

OPDRACHT 3A
Stel, je mag een feest geven en het maakt niet uit hoe duur het feest is.
Bespreek de vragen. Maak aantekeningen. 

1  Wat wil je vieren?
2  Wie nodig je uit?
3  Waar is het feest?
4  Welke kleding draag je?
5  Wat gebeurt er op het feest?
6  Wat is er te eten en te drinken?
7  Hoeveel gaat het kosten? 

OPDRACHT 3B
Schrijf een verhaal over jouw droomfeest.
Gebruik in je verhaal in ieder geval de eerste drie vragen.
Bekijk je aantekeningen en bedenk een logische volgorde.
Vertel kort wat je wilt gaan schrijven.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 3C
Lees je verhaal stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je de eerste 3 vragen in je verhaal gebruikt?
Is de volgorde logisch?

Bespreek daarna samen je verhaal.
Is je verhaal duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?
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4 Lezen: Koningsdag 

OPDRACHT 4A
Bekijk de afbeelding.
Waar gaat de tekst over volgens jou?

Onze koning en koningin kwamen 
vandaag met hun drie dochters! Niemand 
had Amalia, Alexia en Ariane verwacht. 
Dat hadden Willem-Alexander en 
Máxima op het laatste moment besloten. 
De familie was ook sportief: Amalia was 
actief bij een hardloopwedstrijd en haar 
ouders deden even mee met hockey. 

Hun bezoek was een groot succes. Er waren 
meer dan 25.000 mensen op het stadsplein. 
Ze zongen het Wilhelmus en Lang zal hij 

Koningsdag was groot succes!

leven toen de koninklijke familie weer weg 
ging.

Vroeger vierden we Koninginnedag met 
prinses Beatrix en nog eerder met haar 
moeder prinses Juliana. Bij prinses Juliana 
kwamen bezoekers naar haar paleis. De 
koninklijke familie stond bovenaan de 
trappen en alle bezoekers liepen langs. Toen 
prinses Beatrix koningin was, ging ze elk 
jaar naar een andere stad en een ander 
dorp in Nederland.

Naar: http://www.rtvnh.nl/nieuws/142279/in-beeld-koningsdag-in-amstelveen-een-groot-succes 
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OPDRACHT 4B
Lees de tekst stil voor jezelf.
 
OPDRACHT 4C
De tekst gaat over nu, vroeger en nog verder terug in de tijd.
Welke personen horen erbij? Vul het schema in.
Kies uit: Beatrix - Juliana - Willem-Alexander

nu vroeger nog verder terug in de tijd

Bespreek het schema met je begeleider.

OPDRACHT 4D 
Lees de zinnen.

 Onze koning en koningin kwamen vandaag met hun drie dochters! Niemand had Amalia, 
Alexia en Ariane verwacht. Dat hadden Willem-Alexander en Máxima op het laatste 
moment besloten.

De laatste zin begint met Dat. Leg uit wat Dat is. 

 Er waren meer dan 25.000 mensen op het stadsplein. Ze zongen het Wilhelmus en Lang 
zal hij leven toen de koninklijke familie weer weg ging.

De laatste zin begint met Ze. Leg uit wie Ze zijn. 

OPDRACHT 4E
Zijn de koning en koningin weleens in jouw woonplaats geweest?
Kijk je op televisie naar zo’n bezoek? 
Vertel erover.

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Een uitnodiging

OPDRACHT 5A 
Stel, je wilt een feest geven.
Je maakt een uitnodiging. 
Wat moet er in de uitnodiging staan?
Bespreek het samen.
Maak aantekeningen.

                                                         
mijn aantekeningen

-  Wie nodig je uit?
-  Wanneer is het feest?
-  Waar is het feest?
-  Heb je nog wensen?
-  Wil je vooraf weten of iemand komt?

OPDRACHT 5B 
Je schrijft een uitnodiging.
Gebruik je aantekeningen en bekijk de uitnodiging hieronder.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

Uitnodiging

Dit jaar wordt Henk 50 jaar op 26 mei.

Dat willen we graag met je vieren op zaterdag 28 mei 
bij Café ’t Molentje in Drunen.
Het feest begint om 20.00 uur.

Van harte welkom!
Laat wel even weten of je komt.

Graag tot dan!
Henk en Gerda

Cadeautip: 
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OPDRACHT 5C  
Lees je uitnodiging stil na voor jezelf. 
Staat alles erin? Kijk nog eens in je aantekeningen.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?

Bespreek daarna samen je uitnodiging.
Is je uitnodiging duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

OPDRACHT 5D
Heb je zelf wel eens een groot feest gegeven?
Wat was dat voor een feest?
Was het een familiefeest of was het een ander feest?
Praat hier samen over.

UITNODIGING
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6 Lezen: De mooiste dag van mijn leven

OPDRACHT 6A 
Bekijk de afbeelding en lees de titel.
Aan welke woorden denk je? Noem er 5.

De mooiste dag
van mijn levenOp de dag van de bruiloft was 

het prachtig weer. Gelukkig 
maar, want mijn witte 
bruidsjurk was niet zo warm. 
Mijn moeder, zus en ik hadden 
hem al maanden geleden 
uitgezocht. Prachtig met een 
heleboel kant en een sluier. 
Fred zag er ook mooi uit met 
zijn blauwe pak, witte 
overhemd en das.

In het stadhuis was de ambtenaar 
erg grappig. Dat was fijn, want ik 
was heel gestrest. Na een half uur 
deden we de ringen bij elkaar om 
en mochten we elkaar een kus 
geven. Ik zag dat mijn vader toen 
moest huilen van geluk: zijn 
dochter, zijn kleine meid, was nu 
een getrouwde vrouw! 

’s Avonds was er na de receptie 
een diner voor de familie en 
daarna voor iedereen een groot 
feest. Er was muziek en Fred en ik 
moesten beginnen met dansen. 
Om 12 uur ’s nachts gingen we 
samen weg met heel veel 
cadeaus voor ons nieuwe huis. 

Achter de auto hadden onze 
vrienden blikjes vastgemaakt. 
Dat maakte erg veel lawaai. Nu 
wist iedereen dat we getrouwd 
waren! 

Toen ik thuis naar binnen wilde 
lopen, hield Fred mij tegen. Ik 

keek verbaasd. Hij lachte, tilde 
me op en droeg mij over de 
drempel. Zo hoort het, maar ik 
was het helemaal vergeten! 

Jolanda

OPDRACHT 6B
Lees de tekst stil voor jezelf.
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OPDRACHT 6C 
Lees de vragen in het schema.
Geef antwoord op de vragen over de bruiloft van Jolanda. 
Geef ook antwoord op de vragen over je eigen bruiloft of een andere bruiloft die je hebt 
meegemaakt.

de bruiloft van
Jolanda

mijn eigen bruiloft of een 
andere bruiloft die ik heb 
meegemaakt

Wat voor kleren droeg de 
bruid?

Wat voor kleren droeg de 
bruidegom?

Waar trouwden ze?

Wanneer mocht het 
bruidspaar elkaar een kus 
geven?

Wat gebeurde er 
‘s avonds?

Wat voor bijzondere 
dingen gebeurden er nog 
meer?

Bespreek het schema samen.
Zijn er grote verschillen tussen de bruiloften?
Welke dingen zijn hetzelfde?
Welke dingen zijn anders?
Welke bruiloft vind je het mooist?

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Een feest voorbereiden

OPDRACHT 7A
Stel, je gaat een feest geven.
Bedenk welk feest je wilt vieren. Schrijf het op.

- kinderfeest
- verjaardag
- bruiloft
- Suikerfeest
- ...

OPDRACHT 7B 
Een feest moet je voorbereiden.
-  Wat moet je allemaal doen?
-  Wanneer moet je dat doen?
-  Ga je het zelf doen of vraag je hulp?
Vul de planning in. 
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
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Wat? Wanneer? Wie?

OPDRACHT 7C 
Lees je planning stil na voor jezelf. 
Heb je aan alles gedacht om het feest goed voor te bereiden?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?

Bespreek daarna samen de planning.
Is je planning duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Een feestzaal huren

OPDRACHT 8A 
Bekijk de advertenties. Welke vind je er leuker uitzien?

FEESTJE?

Een voorbeeld:
-  feestzaal voor 50 personen: van 17.00 tot 23.00 uur  € 200,-
                                                 van 19.30 tot 23.30 uur   € 150,- 
-  catering:  3 borrelhapjes per persoon € 2,50
                  5 borrelhapjes per persoon € 3,50
                  2 borrelhapjes en buffet € 10,00
-  drank:  alcohol € 1,50
              frisdrank € 1,-
              koffie/thee € 1,-

U kunt bij ons terecht voor feestzalen, 
groot en klein,  voor elke gelegenheid.

We gaan altijd in gesprek om uw wensen samen te bespreken.

Kom gerust kijken of maak een afspraak.
Marian en Ron van PARTYBEDRIJF WARM ONTHAAL

Fazantenweg 2A - 6844 AG Arnhem - 06-8901234

PARTYBEDRIJF
WARM ONTHAAL

BUURTHUIS
DE MEERPAAL

Heeft u iets te vieren?
Dat kan bij ons in het buurthuis. 

U mag alles zelf regelen. Dan betaalt u alleen voor de zaal. 
Per dagdeel € 50,-.
Of: wij doen de catering en u betaalt € 25,- per dagdeel voor de zaal.
Consumpties: € 0,50 voor koffie/thee, € 1,- frisdrank, € 1,50 alcohol
Wij hebben leuke films voor de kinderen. 

Vraag naar Cindy: 077-987654
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 8B
Wie hebben de advertenties geschreven?

bedrijf 1: 

bedrijf 2: 

OPDRACHT 8C
Lees de advertenties stil voor jezelf. Geef antwoord op de vragen.
1  Bij welk bedrijf mag je ook alles zelf regelen? 
2  Bij welk bedrijf kun je per drankje afrekenen?
3  Bij welk bedrijf kun je kiezen voor een buffet?
4  Welk bedrijf heeft kinderfilms?

OPDRACHT 8D 
Als je moet kiezen tussen de twee bedrijven, welke kies je dan?
Leg uit waarom je voor dat bedrijf kiest.
Hoeveel gaat jouw feest dan ongeveer kosten? Wat denk je?

Bespreek samen:
Wat heb je geleerd over een advertentie?
Welke woorden in de uitnodiging vind je belangrijk?
Welke woorden vind je moeilijk?
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9  Schrijven: Het schoolfeest

OPDRACHT 9A 
Bekijk de afbeelding.
Stel, je kind neemt dit formulier van school mee.
Waar gaat het formulier over?

Openbare basisschool

VROEGE
VOGELS

Beste ouder/verzorger,

Binnenkort is het bijna zomervakantie. We willen van de laatste schooldag van het 
jaar een feestdag maken. Dat kunnen we niet alleen. Komt u ons helpen?

Wilt u het ingevulde formulier nog deze week aan uw kind meegeven? Alvast 
bedankt voor uw hulp.

Het programma op vrijdag 28 juni:
 
Groep 3-5
8.30 - 10.00 uur sport en spel op het schoolplein 
10.00 - 10.30 uur drinken en lekkers in de klas
10.30 - 12.00 uur spelletjes in de klas
12.00 - 13.00 uur lunch in de klas

Groep 6-8
8.30 - 10.00 uur spelletjes in de klas
10.00 - 10.30 uur drinken en lekkers in de klas
10.30 - 12.00 uur sport en spel op het schoolplein 
12.00 - 13.00 uur lunch in de klas
 
Ik kan vrijdag 28 juni meehelpen:
0 8.00  -  10.30 uur
0 10.30  -  13.00 uur

Ik kan donderdag 27 juni meehelpen met voorbereiden/klaarzetten:
0 13.15  -  15.30 uur
0 19.00  -  21.00 uur

Ik wil graag (invullen wat u graag wilt doen)

Heeft u een leuk idee voor de feestdag? Laat het ons weten!

Ingevuld door: 

Ouder/verzorger van: 

Telefoonnummer: 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 9B 
Lees het formulier.
Bespreek samen wanneer je kunt meehelpen en wat je wilt doen.
Vul het formulier in.

OPDRACHT 9C
Lees je formulier stil na voor jezelf. 
-  Staat erin wanneer je gaat meehelpen op de feestdag?
-  Staat erin wanneer je gaat meehelpen bij de voorbereidingen?
-  Staat erin wat je graag wilt doen?
-  Staan je eigen gegevens erin?

Bespreek daarna samen je formulier.
Is je formulier duidelijk voor de ander?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

OPDRACHT 9D
Is er wel eens een feest op de school van je kind?
Wat voor feest is dat?
Help je wel eens bij een feest op school?
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10 Lezen: Voetbalgekte

OPDRACHT 10A
Bekijk de afbeelding.
Uit welke krant komt het artikel?

Voetbalgekte in Nederland
Jong en oud, allochtoon en autochtoon, man en 
vrouw: heel het land doet mee aan de voetbalgekte 
als Oranje voetbalt. Voetbal is dan opeens niet alleen 
een mannensport, want ook vrouwen staan te juichen 
tijdens de wedstrijden. En alles en iedereen in het 
oranje!

Voetbal verbroedert. Het 
maakt niet uit wie je bent. 
Opeens voelen we ons 
samen. Volgens 
deskundigen willen we 
graag bij mensen horen die 
succes hebben en winnen. 
Dat geeft een heerlijk en 
gelukkig gevoel. Dus 
daarom doen we oranje 
kleding aan, gaan we 
helemaal los en staan we te 
juichen voor grote 
tv-schermen.

Ook de horeca is gelukkig, 
want al die blije mensen 
bestellen biertjes. Ze doen 
goede zaken. Hun omzet is 
30 tot 40 procent hoger dan 
in een gewone week! Ook 
voor de supermarkten is het 
goed. Heel Nederland koopt 
snacks, zoutjes, bier en 
barbecueproducten. 
Supermarkten zetten 70 tot 
100 miljoen euro extra om. 

En wat dacht u van al die 
vlaggetjes, petjes en bekers?
Crisis? Nu even niet. 
Nederland voelt zich blij, 
vrij en rijk!

Dagelijks meer dan 
2 miljoen lezers! • Voetbalgekte

OPDRACHT 10B
Lees het artikel of vraag je begeleider om het voor te lezen. 
Beantwoord de vraag:
Nederland verandert als Oranje speelt. De tekst vertelt waarom dat zo is. 
In welk stuk van de tekst kun je dat lezen? Wijs het stuk aan.

OPDRACHT 10C 
Wat doe jij als Oranje voetbalt? 
Vertel erover.

-  Kijk je naar de wedstrijden?
-  Doe je oranje kleren aan?
-  Versier je je huis en je straat?
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11 Spreken: Vuurwerk verbieden?

OPDRACHT 11A
Lees de mening.

Ze moeten met 
Oud & Nieuw vuurwerk 
verbieden. 

OPDRACHT 11B 
Denk eerst voor jezelf na: ben je het met de mening eens, een beetje eens of helemaal niet 
eens?
Bedenk drie argumenten voor en drie argumenten tegen het verbieden van vuurwerk.
Schrijf losse woorden op om ze te onthouden.

Voor verbieden             Tegen verbieden

1   1 

2   2 

3   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?
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12 Woorden: Rijmwoorden

OPDRACHT 12  
Vul alle rijmwoorden in. De woorden gaan over FEEST.

1  Woord voor iets dat je viert en rijmt op meest

2  Ding dat wappert en rijmt op dag

3  Woord voor lol dat rijmt op mier

4  Lekkers dat rijmt op stoep

5  Lekkers dat rijmt op tak

6  Woord voor mensen dat rijmt op koek

7  Lekkers dat rijmt op kaart

8  Soort bewegen dat rijmt op kansen

Welk woord lees je van boven naar beneden in het grijze vak?

                                                         
mijn aantekeningen
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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 feesten in verschillen-
de culturen, meehelpen bij een buurtfeest, een uitnodiging 
maken of een wenskaart sturen. 
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 situatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. 
U kunt natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en 
daarover praten

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

(Voor opdracht 1, 3 en 3  zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4D
In deze opdracht oefent de deelnemer met verwijswoor-
den. De term ‘verwijswoorden’ hoeft u overigens niet te 
gebruiken. De deelnemer vertelt waar de gemarkeerde 
woorden naar verwijzen. Als dat moeilijk is, doet u het zelf 
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voor door hardop te denken. Zoek eventueel nog naar 
andere verwijswoorden in de tekst.

OPDRACHT 5B
Bespreek samen wat er op de kaart moet komen te staan. 
Gebruik daarbij het voorbeeld.

OPDRACHT 6C
In deze opdracht vergelijkt de deelnemer zijn eigen erva-
ringen met de ervaringen van de bruid in het artikel. Wan-
neer er veel ervaringen boven komen, kunt u overwegen 
om aan deze leesopdracht een schrijfopdracht te verbin-
den, waarin de deelnemer vertelt over zijn eigen bruiloft 
of een bruiloft van een ander die hij meemaakte .

OPDRACHT 7B
Bedenk samen welke voorbereidingen nodig zijn. Bijvoor-
beeld: uitnodigen, boodschappen doen, iets huren, oprui-
men, koken, versieren. Eventueel besteedt u ook aandacht 
aan de volgorde van de voorbereidingen, maar dat kan 
ook naderhand.

OPDRACHT 7C
Let bij de nabespreking vooral op volledigheid en of er 
hulp wordt ingeschakeld. Misschien is de volgorde nog 
niet logisch. Als de deelnemer behoefte heeft om de 
volgorde kloppend te maken, laat hem dan een nieuwe 
planning invullen (A4 met 3 kolommen).

OPDRACHT 8D
Wijs ook op de toon van beide advertenties. Bij welke 
sfeer voelt de deelnemer zich meer thuis?

OPDRACHT 9A
Wanneer de deelnemer een eigen formulier van de school 
van zijn kind heeft, verdient dat uiteraard de voorkeur om 
in te vullen.

OPDRACHT 9B
Bespreek samen of, wanneer en waarmee de deelnemer 
zou willen meehelpen. Stel ook vragen over ouderpartici-
patie in het algemeen, zoals:
-  Vind je meehelpen op school belangrijk?
-  Help je wel eens mee? Wat doe je dan?
-  Wat maakt dat je wel of niet meehelpt?
-  Wat vind je kind ervan dat je meehelpt?

OPDRACHT 10C
Wanneer er veel ervaringen boven komen, kunt u over-
wegen om aan deze leesopdracht een schrijfopdracht te 
verbinden, waarin de deelnemer vertelt over zijn ervarin-
gen als Oranje voetbalt.

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: Van boven naar beneden: slingers. 
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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 
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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. 


