
Dit boekje gaat over wonen, 
woonplezier en over reparaties en 
klussen in huis.

Succes!

Hier woon ik

1F 5



Katern 1F 5, Hier woon ik
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 5

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een tijdschrift lezen
- een verhaal schrijven
- een tekst met ervaringen lezen
- een verhaal schrijven
- briefjes op een prikbord lezen
- een mail schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een formulier invullen
- een instructietekst lezen
- een gesprek voeren
- een woordspel doen 

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 5, Hier woon ik
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 tijdschrijft lezen - Het mooiste kersthuis  p. 5

 3 een verhaal schrijven - Wat vind je mooi in je huis? p. 7

 4 een tekst met ervaringen lezen - Hier kan ik rustig oud worden p. 8

 5 een verhaal schrijven - € 20.000 voor je woning  p. 10

 6 briefjes op een prikbord lezen - Beste bewoners  p. 12

 7 een mail schrijven - Kunt u dit oplossen?  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Wonen in Nederland p. 16

 9 een formulier invullen - De loodgieter  p. 18

 10 een instructietekst lezen - Binnen schilderen  p. 20

 11 een gesprek voeren - Je fijnste plek in huis  p. 21

 12 een woordspel doen - Woordenslang  p. 22
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
UITVOEREN

-  Waar woon jij?
-  In welke buurt? 
-  In welke straat?
-  In wat voor soort huis?
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1A
Woon je in een flat of huis?
Wat vind je van de straat en de buurt? 
Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal 
op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf.
Bespreek daarna je verhaal samen.

-  Woon je in een stad of een dorp?
-  In het centrum of buiten het centrum?
-  In een drukke of rustige buurt?
-  Zijn er veel of weinig kinderen?
-  Is het een huurhuis of een koophuis?
-  Denk je weleens over verhuizen?
 Of wil je nog jaren in je huis blijven wonen?
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2 Lezen: Het mooiste kersthuis

OPDRACHT 2A 
Kijk naar de afbeelding. 
Versier jij je huis weleens? Wanneer? Wat doe je dan?

Mooiste kersthuis van Tilburg

Hohoho! Een grote rode kerstman staat in de 
tuin van Cora en Aad in Tilburg. Er hangen 
overal lampjes in verschillende kleuren. De 
deur is versierd. Welkom in het mooiste 
kersthuis van Tilburg! Cora: ‘Veel mensen 
komen een foto maken van ons huis, zo mooi 
vinden ze het!’ 

Er zijn steeds meer echte kersthuizen in 
Nederland, vol lampjes en versieringen om de 
donkere dagen wat vrolijker te maken.

Cora en Aad houden van kerst. Aad: ‘Het hele 
jaar zijn we op zoek naar nieuwe versieringen 
voor ons huis. We proberen elk jaar iets nieuws 
te bedenken. Vorig jaar hadden we heel veel 
met sneeuw gedaan, dus een slee en een 
enorme sneeuwpop in de tuin.’ Cora zegt: ‘Ik 
maak altijd het plan. Ik bedenk precies hoe het 

huis eruit moet zien. Vanaf oktober gaan we dan 
het huis versieren. Daar zijn we dan een maand 
mee bezig.’

En dan, als het buiten echt weer donker wordt, 
komt het moment om de lichtjes aan te doen. 
‘Elk jaar ben ik weer superzenuwachtig. Zal 
alles werken? Hebben we het goed bedacht? We 
nodigen de hele buurt wanneer we de lichtjes 
aandoen. Iedereen roept oh en ah en dan is het 
toch weer mooi! Daar doen we het voor,’ zegt 
Cora. 

Het is wel een dure hobby. Aan 
elektriciteitskosten zijn Cora en Aad veel geld 
kwijt. Hoeveel precies, willen ze niet zeggen. ‘Als 
je het precies wilt weten, moet je de rekening 
betalen!’, lacht Aad. 

OPDRACHT 2B
Lees de tekst stil voor jezelf.
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OPDRACHT 2C 
1  Heb je zelf weleens een kersthuis gezien? Waar?
 Wat vind je van zo’n versierd huis?

 

 
2  Cora zegt in de tekst dat ze elk jaar weer superzenuwachtig is. Waarom is ze zenuwachtig?

 

 

3  Je kunt dus vaak aan het huis of de tuin zien dat mensen kerst vieren. Ook bij andere 
feesten versieren mensen hun tuin, balkon of huis. Soms versieren ze hun huis alleen aan 
de binnenkant.

 Wat doen mensen vaak bij de volgende feesten? En wat doe jij?
 Vul het schema in.

feest mensen doen dit vaak: ik doe:

een verjaardag slingers en ballonnen voor 
het raam

een geboorte

een eindexamen

WK of EK voetbal

Suikerfeest

Koningsdag

een ander feest, namelijk
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3 Schrijven: Wat vind je mooi in je huis?

OPDRACHT 3A
Wat vind jij mooi in je huis of tuin?
Waar geniet je van?
Waar ben je trots op?
Vertel erover.

- Heb je mooie meubels?
- Heb je dierbare spullen? (foto’s, dingen 

van je ouders of grootouders)
- Heb je zelf iets gemaakt voor je huis of je 

tuin?
- Wat zou je nooit kunnen missen?

OPDRACHT 3B
Schrijf nu je verhaal op.

OPDRACHT 3C
Lees je verhaal stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.



1F 5 | Hier woon ik

8

4 Lezen: Hier kan ik rustig oud worden 

OPDRACHT 4A
1  Lees de titel en kijk naar de afbeeldingen. Waar gaat de tekst over, denk je?

Pieke (80): Ik viel van de trap 
en brak mijn heup. Ja, toen 
merkte ik dat ik echt oud was. 
Mijn man kan niet alles in huis 
doen. Hij kan mij ook niet 
verzorgen in zijn eentje. Maar 
verhuizen willen we nog niet. 
Gelukkig hebben we een 
oplossing gevonden. We slapen 
nu beneden, want ik kan niet 
meer naar boven. En we hebben 
beneden een douche laten 
maken. We hebben ook iedere 
week thuishulp.  Voorlopig 
kunnen we hier dus blijven 
wonen. Ik woon hier lekker.’

Jiang (78): ‘Ik kom uit China. 
Chinezen woonden altijd bij 
hun kinderen, maar dat is 
veranderd. De kinderen hebben 
het steeds drukker en hun 
huizen zijn vaak ook niet groot 
genoeg. Vijf jaar geleden 
overleed mijn man en ik voelde 
me eenzaam. Ik vond gelukkig 
een Chinese woongroep voor 
ouderen. Ik woon hier nu 
alweer drie jaar met veel 
plezier. Er wordt veel 
georganiseerd, we eten samen 
en we helpen elkaar. Mij krijg je 
hier niet meer weg. Hier kan ik 
rustig oud worden.’

Hier kan ik rustig oud worden
‘Waar ga je gaan wonen als je oud bent?’ Dat is voor veel 

mensen een moeilijke vraag. Deze mensen vertellen daarover.

Evert (71): ): ‘Ik wil in dit huis 
doodgaan, dacht ik altijd. Maar 
een tijdje geleden vroeg mijn 
zoon: ‘Pa, je bent 75 en alleen. 
En je woont 100 kilometer van 
mij vandaan. Als er iets met je 
gebeurt, ben ik ver weg. Moet je 
niet wat dichterbij mij komen 
wonen?’ Ik werd heel boos op 
hem. Maar Ik heb me toch 
ingeschreven voor een 
seniorenwoning, niet ver van 
zijn huis. Dit soort huizen zijn 
speciaal voor ouderen 
gebouwd, ze hebben 
bijvoorbeeld geen trap. En je 
woont er wel helemaal 
zelfstandig. Dat lijkt me de 
beste oplossing, al vind ik het 
heel erg om straks te verhuizen.’
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OPDRACHT 4B 
1 Beantwoord de vragen.
 1  Pieke en haar man gaan niet verhuizen. Waarom hoeven zij niet te verhuizen?
 2  Evert gaat wel verhuizen. Waar gaat hij naartoe? 
 3  Waarom gaat hij daar wonen?
 4  Jiang is verhuisd. Waar woont zij nu?
 5  Waarom woont ze daar?

2  Wat is een seniorenwoning precies? Waar kun je het antwoord vinden?

OPDRACHT 4C
Waar wonen de ouderen die jij kent?
Waar zou je zelf willen wonen als je ouder wordt? Wat lijkt je een goede oplossing?
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 4D
Lees je tekst stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.
Is je tekst duidelijk voor de ander?

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: € 20.000 voor je woning

Denk bijvoorbeeld aan:
-  Is je keuken nog goed?
-  Wil je centrale verwarming?
-  Wil je een nieuwe vloer?
-  Wil je het huis helemaal laten verven?
-  Wil je een extra kamertje op zolder?

Schrijf hier een verhaal over. 
Bedenk hoeveel je voor 20.000 euro kunt laten doen.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 5A 
Stel dat je een prijs wint van €20.000. De prijs 
is voor het verbeteren van je woning. Wat zou 
je willen verbeteren aan je woning?
Wat mis je aan je huis?
Wat moet echt verbeterd worden aan je huis? 
Wat zou je graag willen veranderen aan je 
huis?
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OPDRACHT 5B
Schrijf je verhaal.
Verdeel je verhaal in een paar stukken. In elk stuk schrijf je over één verbetering aan je huis. 
Leg ook uit waarom die verbetering belangrijk is.

OPDRACHT 5C  
Lees je verhaal stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je je verhaal in een paar stukken verdeeld?
Bespreek daarna samen je verhaal.
Is je tekst duidelijk voor de ander?

                                                         
mijn aantekeningen



1F 5 | Hier woon ik

12

6 Lezen: Beste bewoners 

OPDRACHT 6A 
Lees de briefjes kort door, maar lees nog niet elke zin precies.
Waar hangen dit soort briefjes meestal?
Lees je zelf ook weleens zo’n soort briefje?

Beste bewoners,
Op woensdag 28 januari is de wijkagent van 18.00 tot 19.00 uur aanwezig in het 

kantoor van de huismeester, op de begane grond naast de lift.

Hij is beschikbaar voor al uw vragen. Ook als u dingen wilt melden, bent u van harte 

welkom.

De huismeester,
Monique

1

Ondergrondse vuilcontainer

Vanaf 1 november kunt u uw huisvuil niet meer in 
de containers aan de weg zetten. Vanaf die datum 
moet u de ondergrondse vuilcontainers gaan 
gebruiken. U kunt uw huisvuil daar zelf in 
deponeren, met de pas die u deze week krijgt. 
U vindt de vuilcontainers aan de Havenstraat, 
tegenover nummer 3. 

2

Aan de bewoners
Veel bewoners hebben plantenbakken aan het balkon hangen. Zou u deze aan de binnenzijde van het balkon willen hangen, niet aan de buitenkant? Dat is een stuk veiliger voor de mensen die op de stoep lopen. We hebben namelijk klachten gekregen.
Bij voorbaat dank,
Koen (de huisbaas)

3
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6B 
Lees de briefjes goed door. In elk briefje wordt informatie gegeven.
Beantwoord de vragen. Schrijf de antwoorden op.

1  briefje 1: 

 Wie komt?  

 Op welke datum en tijd? 

 Waar komt hij?  

 Wat kunnen de bewoners dan doen?  

2  briefje 2: 

 Wat kan niet meer? 

 Vanaf welke datum kan dat niet meer? 

 Wat moeten de bewoners nu met hun huisvuil doen? 

 Wat hebben ze daarvoor nodig? 

3  briefje 3: 

 Wat moeten mensen met hun plantenbakken doen? 

 Waarom moet dat?  
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7 Schrijven: Kunt u dit oplossen? 

OPDRACHT 7A
Lees de volgende mail:

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: smohammed73@gmail.com
Aan: jansen@athome.com
Onderwerp: stank in portiek

Geachte meneer Jansen,

In onze portiek stinkt het de laatste tijd heel erg. Ik weet niet waar de vieze lucht 
vandaan komt. Kunt u zelf een keer komen kijken? Misschien hebt u een oplossing.

Graag uw reactie,
Suzan Mohammed
Eenhoornlaan 11- 20
telefoon 06-1398068

OPDRACHT 7B
Is er iets niet prettig in jouw flat of bij jouw 
huis? Is er een probleem? 
Bedenk een probleem en bespreek het 
samen.

Denk bijvoorbeeld aan:
-  Mensen zetten hun huisvuil op de 

verkeerde dag op straat.
-  Je woning is te koud in de winter, je wilt 

meer isolatie.
-  Het is ’s avonds te donker in de hal van je 

flat.
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 7C
Wie kun je daar een mail over sturen? De huisbaas, de woningbouwvereniging?

Bespreek ook samen:
1  Je begint met een beschrijving van het probleem. Dan stel je een vraag. Wat kan de 

huisbaas aan het probleem doen? 
2  Wat ga je bij ‘onderwerp’ schrijven?
3  Hoe begin je de mail en hoe sluit je de mail af?
4  Gebruik je ‘u’ of ‘je’ in de mail?

OPDRACHT 7D
Schrijf nu je mail. 

OPDRACHT 7E
Lees je mail stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je ook geschreven wat de huisbaas of woningbouwvereniging kan doen?
Staan je persoonlijke gegevens onder de mail?
Bespreek daarna samen je mail.
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8 Lezen: Wonen in Nederland

OPDRACHT 8A 
Lees de titel van de tekst.

Samira woont in een huis met haar man 
en kinderen. Paul woont alleen. Truus 
woont in een bejaardenhuis. Allemaal 
verschillende manieren om te wonen. Hoe 
wonen de meeste mensen in Nederland? 
Barbara de Jong heeft onderzoek gedaan 
naar wonen in Nederland. Ze vertelt 
erover.
 
Er wonen steeds minder mensen in één huis. 
In 1990 bestond een gezin in Nederland uit 
gemiddeld 2,5 mensen. Nu is dat 2,2. Hoe 
komt dat? Barbara de Jong: ‘De gezinnen 
worden kleiner, mensen krijgen steeds 
minder kinderen. Er komen ook steeds meer 

Wonen in Nederland: alleen of samen?

eenoudergezinnen. Dan moet je denken aan 
ouders die gescheiden zijn en in hun eentje 
de kinderen opvoeden.’

Ook is het zo dat veel mensen alleen wonen, 
ongeveer 5% van de bevolking. Dat zijn 
jongere mensen, maar ook ouderen wonen 
vaak alleen. Barbara: ‘We worden natuurlijk 
ouder in Nederland. En mensen blijven 
langer in hun eigen huis wonen.’ In totaal 
wonen er nu 219.000 mensen in een 
verzorgingstehuis of verpleeghuis. Dit 
aantal zal alleen nog maar kleiner worden, 
denkt Barbara.
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OPDRACHT 8B 
Beantwoord de vragen.
1  Er wonen steeds minder mensen in één huis. Waarom is dat zo? Noem drie redenen.

 1  

 2  

 3  

2  Barbara denkt: ‘Dit aantal zal alleen nog maar kleiner worden.’ Over welk aantal gaat het? 
En waarom zal het steeds kleiner worden?

OPDRACHT 8C
Praat samen over de volgende vragen: 
1  Hoeveel kinderen hadden je grootouders?
2  Hoe groot was het gezin waarin je zelf opgroeide?
3  Hoe woon je zelf: alleen of samen?
4  Als je zelf een gezin hebt: hoe groot is dat?
5  Wat vind je ervan dat de gezinnen kleiner worden? Wat zijn de voor- en nadelen?

OPDRACHT 8D
Kijk nog eens naar de tekst.
Bespreek samen woorden die je belangrijk vindt.

                                                         
mijn aantekeningen
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9  Schrijven: De loodgieter

OPDRACHT 9A
Stel, je wil een afspraak maken met de loodgieter. Jouw loodgieter heeft een website. Lees 
de volgende tekst:

www.deloodgieter.nl Afspraak inplannen

Zelf een afspraak inplannen

Voor alle (spoed)reparaties belt u ons 
7 dagen per week, 24 uur per dag op

Verstuur

DE
LOOD
GIETER

Hoe kunnen we u bereiken?

Naam: * Bert

E-mailadres: * Wolfkamp

Telefoonnummer:  06-1456789

Adres:  Wilgenstraat 3

Postcode:  0000 AA

Plaatsnaam:  Oeteldonk

Welke datum komt u het beste uit?

Datum:  het liefst morgen al, 2 februari

Omschrijf duidelijk de situatie en uw vraag.

 Mijn verwarming doet het niet meer. Hij is helemaal koud.
 Kunt u zo snel mogelijk komen? Ook heb ik een lekkende kraan. 
 Kunt u die meteen ook repareren?

Wilt u graag een prijsopgave?

 Ja, ik wil graag weten hoeveel het ongeveer kost.

OPDRACHT 9B
Verzin twee dingen die de loodgieter in jouw 
huis kan repareren. 
Je kunt ook een ander soort reparatie kiezen. 
Praat er samen over.
Bedenk er ook twee vragen bij. 

Bijvoorbeeld: 
-  de wc spoelt niet meer door
-  het doucheputje is verstopt
-  de boiler is stuk
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OPDRACHT 9C  
Vul nu het formulier in.

www.deloodgieter.nl Afspraak inplannen

Zelf een afspraak inplannen

Voor alle (spoed)reparaties belt u ons 
7 dagen per week, 24 uur per dag op

Verstuur

DE
LOOD
GIETER

Hoe kunnen we u bereiken?

Naam: * Bert

E-mailadres: * Wolfkamp

Telefoonnummer:  06-145678900

Adres:  Wilgenstraat 3

Postcode:  0000 AA

Plaatsnaam:  Oeteldonk

Welke datum komt u het beste uit?

Datum:  het liefst morgen al, 2 februari

Omschrijf duidelijk de situatie en uw vraag.

 Mijn verwarming doet het niet meer. Hij is helemaal koud.
 Kunt u zo snel mogelijk komen? Ook heb ik een lekkende kraan. 
 Kunt u die meteen ook repareren?

Wilt u graag een prijsopgave?

 Ja, ik wil graag weten hoeveel het ongeveer kost.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Binnen schilderen

OPDRACHT 10A
Heb je je huis weleens geverfd?
Vind je dat leuk om te doen?

STAP 1
Voordat je kan beginnen met binnen schilderen, 
verwijder je eerst eventueel loszittende 
verfbladders. Ontvet de ondergrond goed.

STAP 2
Schuur de ondergrond grondig op en plamuur 
oneffenheden weg. Ook blank hout goed 
ontvetten en schuren.

STAP 3
Plak ruiten en randen van kozijnen af met tape.

STAP 4
Tips voor schilderen: Zet blank hout eerst in de 
grondverf. Steek de kwast een paar keer in de 
verf en strijk hem elke keer af langs de rand 
van het blik. Laat de grondverf goed drogen. 
Plamuur oneffenheden dicht. Schuur het 
geheel op met fijn schuurpapier (korrel 120).

STAP 5
Haal het schuurstof weg en breng de verf 
royaal op. Strijk de verf met lange halen uit, van 
links naar rechts en van boven naar beneden. 
Zorg dat de laatste streek met de houtnerf of 
de lengte van het vlak meeloopt.

BINNEN SCHILDEREN

STAP 6
Gebruik voor het binnen schilderen van grote 
oppervlakken een roller. Breng ook bij gebruik 
van een roller de verf in twee lagen in twee 
richtingen aan.

STAP 7
Breng minimaal twee lagen verf aan, voor 
maximale dekking. Tussentijds de verf goed 
laten drogen en opschuren met fijn 
schuurpapier (korrel 180 of 220).

Bron: www.karwei.nl/binnen-schilderen

Binnen schilderen is niet moeilijk, als je maar 
de juiste spullen hebt en de stappen in de 
goede volgorde doet. Lees voor je begint eerst 
goed. Daarna kun je aan de slag!

OPDRACHT 10B 
Luister naar je begeleider. Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees mee met de tekst.
Lijkt het je nu makkelijk om binnen in huis te verven?
Wat heb je nog nodig om het te kunnen doen?
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11 Spreken: Je fijnste plek in huis

OPDRACHT 11A
Denk na over de volgende vragen:
Ga je graag naar huis? Is je huis een 
belangrijke plek voor je?
Of ben je iemand die zich overal thuis voelt?
Wat is je fijnste plek in huis? Waarom is die 
plek fijn? Wat doe je daar graag?
En had je als kind ‘een fijnste plek’ in huis of 
was je liever buiten?

Oost west,

thuis best

OPDRACHT 11B 
Voer een gesprek over deze vragen.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht samen na. Kon je je gedachten onder woorden brengen?

-  Is de fijnste plek boven of beneden?
-  Maakt het uitzicht, het zonlicht of juist de 

schaduw die plek fijn?
-  Zijn het de spullen die daar staan?
-  Of zijn het de dingen die je daar doet?
-  Ben je op die plek graag alleen of juist 

graag samen?
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12 Woorden: Woordenslang

OPDRACHT 12 
In deze woordenslang staan zes woorden. Zoek de weg in de slang. Verbind de woorden met 
elkaar. Je mag alleen horizontaal en verticaal zoeken.

eenzaam 
energie 
thuis 
toekomstig
woning

t e n e t o g

h s e i k e n

u i r g o m i

e e g i t s n

n z a a m w o

begin > < einde
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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 briefjes die bij deelnemers in de hal van de 
flat hangen, folders van bedrijven die woningen opknap-
pen en dergelijke. 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 face-
book 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 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2C
Antwoord bij vraag 2: Cora is zenuwachtig omdat de 
versiering voor de eerste keer aan gaat en het spannend 
is of alles werkt. Ook is ze zenuwachtig of het mooi is. Ten 
slotte is ze zenuwachtig omdat de hele buurt kijkt.
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Mogelijke antwoorden bij vraag 3:

feest mensen doen dit vaak: ik doe:

een geboorte ooievaar buiten, slinger met 
de naam voor het raam

een 
eindexamen

tas aan de vlaggenstok 
hangen

WK of EK oranje vlaggetjes, ballen e.d.

Suikerfeest huis netjes maken

Koningsdag oranje versieringen

(Voor opdracht 3 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1  Zij slapen beneden, hebben een douche beneden en 

hebben thuishulp
2  Evert gaat naar een seniorenwoning.
3  Dat is vlakbij het huis van zijn zoon. Als er iets met 

Evert gebeurt, is de zoon bereikbaar.
4  Jiang woont in een woongemeenschap.
5  Haar man is overleden en zij was eenzaam. 

OPDRACHT 5A
Het verhaal bij deze opdracht moet meer worden dan 
alleen maar ‘ik koop dit en dit en dit’. Het is de bedoeling 
dat de deelnemer (iets van) structuur in de tekst aan-
brengt, bijvoorbeeld door woorden te gebruiken als eerst 
zou ik…/daarna wil ik…/als er dan nog geld over is, wil ik…. 
of uitleg geeft bij wat hij wil verbeteren aan zijn woning.

OPDRACHT 6B
briefje 1: De wijkagent is op 28 januari in het kantoor van 
de huismeester. De bewoners kunnen vragen stellen of iets 
melden.
briefje 2: Het huisvuil mag niet meer aan de weg gezet 
worden. Vanaf 1 november moet het huisvuil in de onder-
grondse vuilcontainer. Ze hebben een pasje nodig.
briefje 3: De plantenbakken moeten aan de binnenkant 
van het balkon hangen.
Aan de buitenkant is niet veilig voor de mensen die op de 
stoep lopen.

Laat de deelnemer op zoek gaan naar dit soort mede-
delingen. In zijn flat, op school van de kinderen, bij de 
tandarts, in het wijkgebouw: ze zijn overal te vinden. Als 
hij een foto met zijn mobiele telefoon maakt, kunt u deze 
mededelingen in een volgende bijeenkomst bespreken. 
NB: ze hoeven dan niet alleen over wonen te gaan. 

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 8A
De gegevens uit dit artikel komen uit het rapport ‘Wonen 
in ongewone tijden’ van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebracht in 2012. Barbara 
de Jong is een fictief personage.

Als uw deelnemer niet vertrouwd is met de woorden 
‘verpleeghuis’ en verzorgingstehuis’, is het goed om deze 
termen eerst te bespreken.

OPDRACHT 8B
1 Antwoorden:
 1  De gezinnen worden kleiner
 2  Er komen meer eenoudergezinnen
 3  Veel mensen wonen alleen (zowel jongeren als 
  ouderen)
2  Het gaat over het aantal mensen dat in een verzor-

gingstehuis. Omdat mensen steeds langer zelfstandig 
blijven wonen.

(Voor opdracht 9 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 10B
Overal worden instructies gegeven om zelf in huis te klus-
sen. Deze tekst is een bewerking van: https://www.karwei.
nl/binnen-schilderen. Tip: u kunt hier ook filmpjes van 
laten zien op YouTube en samen bekijken of de stappen 
in het filmpje overeenkomen met de stappen uit de tekst. 
Als de tekst te moeilijk is voor de deelnemer, kunt u het 
filmpje ook eerst laten zien. Vul op YouTube zoektermen 
in als ‘binnenmuur verven’, ‘binnendeur verven’ of ‘kozijn 
verven’. Of u kijkt op de kanalen van de grote bouwmark-
ten, die elk hun eigen serie doe-het-zelffilmpjes hebben.

OPDRACHT 11B
Als start van het gesprek kunt u ook de volgende uit-
drukking gebruiken, die voor veel jongeren geldt: ‘Home 
is where my phone is.’ Dus: ik voel me thuis als ik mijn 
telefoon maar bij me heb. U kunt als start van het gesprek 
ook eerst zelf antwoord geven.

(Voor opdracht 12 zijn er geen aanwijzingen.)

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. 
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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. 


