
Dit boekje gaat over familie en 
vriendschap.

Succes!

Familie en vrienden

1F 19



Katern 1F 19, Familie en vrienden
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 19

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een verhaal lezen
- een stamboom invullen 
- een interview lezen
- een herinnering opschrijven
- blogs lezen
- een verslag schrijven
- een artikel lezen
- een reactie schrijven
- een artikel op internet lezen
- een advies geven
- 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 19, Familie en vrienden
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. 04

  2 een verhaal lezen - Oudste gezin ter wereld  p. 05

 3 een stamboom invullen - Mijn stamboom     p. 06

 4 een interview lezen - Huntelaar, een echte familieman   p. 08

 5 een herinnering opschrijven - Een herinnering   p. 10

 6 blogs lezen - Familie is voor mij...   p. 12

 7 een verslag schrijven - Een speciale dag   p. 14

 8 een artikel lezen - Wat is vriendschap?   p. 16

 9 een reactie schrijven - Ik wil hem nooit meer zien  p. 18

 10 een artikel op internet lezen - Alleen maar niet eenzaam    p. 20

 11 een advies geven - John moet...   p. 22

 12 een woordspel doen - Puzzel   p. 23
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
UITVOEREN

-  Wie zie je meer: je familie 
of je vrienden?

-  Hoe vaak heb je contact 
met je vrienden?

-  En hoe vaak met je 
familie?
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1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Familie en vrienden kunnen veel voor je 
betekenen.
Vertel over familie die belangrijk voor je is of 
over belangrijke vrienden.
Schrijf daarna je verhaal op.

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

-  Waarom zijn ze belangrijk voor je?
-  Wonen ze dichtbij of verder weg?
-  Hoe kennen jullie elkaar?
-  Hoe hebben jullie contact?
-  Wat doen jullie samen?

UITVOEREN



1F 19 | Familie en vrienden

5

2 Lezen: Oudste gezin ter wereld

OPDRACHT 2A  
Bekijk het krantenartikel.
Lees de titel en bekijk de tekst.
Wat is een ‘oud’ gezin? Wat denk je?
a Een gezin dat heel lang geleden leefde.
b Een groot gezin met kinderen die oud zijn.

OPDRACHT 2B
Lees de tekst stil voor jezelf.
1 Leg uit wat de leeftijd van een gezin is.
2 Leg uit waarom de familie Peters het 

oudste gezin van de wereld is.
3 Kijk nu naar je antwoord bij opdracht 2A. 

Heb je het goede antwoord gegeven?

OPDRACHT 2C
Hoe ‘oud’ is het gezin waar jij uit komt? 
Tel de leeftijden op.
Vertel erover.

In Nederland woont het oudste gezin ter 
wereld. Het is de familie Peters uit 
Gelderland. Maar wat bedoelen ze met ‘oud’?

Als je de leeftijd van alle kinderen in een 
gezin optelt, weet je hoe oud het gezin is.
De kinderen uit het gezin Peters zijn samen 
825 jaar oud. Het gezin telt 10 broers en 
zussen. De oudste is broer Jan van 90 jaar en 
de jongste is zus Annie van 74 jaar. Ze zijn 
allemaal geboren in Duiven. Inmiddels 
wonen ze niet meer allemaal in Duiven, 
maar nog wel in Gelderland. Het gezin had 

Oudste gezin ter wereld!
nog ouder kunnen zijn, want er waren in 
totaal 15 broers en zussen. Van de 15 
kinderen zijn er 3 al jong gestorven en 2 op 
oudere leeftijd.

In Italië is ook een oud gezin van 818 jaar. 
Dat stond in de krant en het gezin was 
bekend over de hele wereld. Telkens zijn er 
gezinnen die vertellen dat ze nog ouder zijn. 
Zelfs tot 1000 jaar! Zou het waar zijn? Dan 
moet het wel een heel groot gezin zijn met 
veel 100-jarigen!
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3 Schrijven: Mijn stamboom 

OPDRACHT 3A 
Neem een familiefoto van thuis mee.
Vertel over jouw familie.
- Wie staan op de foto? 
- Wie staan niet op de foto, maar horen er wel bij?

OPDRACHT 3B 
Bekijk de afbeelding hiernaast.
Dit is een stamboom.
Vul de stamboom in met de namen van jouw familie. 

OPDRACHT 3C
Kies 3 mensen uit je familie en schrijf over hen. 
Gebruik de volgende vragen:
- Wat is hun beroep?
- Waar wonen ze?
- Hoe oud zijn ze?
- Hoe zien ze eruit?
- Op wie lijken ze?
- Lijken ze op elkaar?

OPDRACHT 3D 
Lees je stamboom en tekst stil na voor jezelf. 
Kloppen de namen en gegevens?
Bespreek daarna samen je stamboom en tekst.
Gebruik je familiefoto om erover te vertellen.
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opa oma opa oma

vader moeder

ik broer(s)/zus(sen)

oom(s)/tante(s)

neven/nichten neven/nichten

oom(s)/tante(s)
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4 Lezen: Huntelaar, een echte familieman 

OPDRACHT 4A 
Bekijk het artikel.
1 Ken je de man op de foto?
2 De tekst is een interview. Hoe kun je dat snel zien?
3 In de tekst staat ‘WK’. Wat is dat?

KLAAS-JAN HUNTELAAR, 
EEN ECHTE FAMILIEMAN

Klaas-Jan Huntelaar is voetballer in het 
Nederlands elftal en een echte familieman. 
Hij houdt van voetbal, maar zou niet zonder 
zijn vrouw Maddy en kinderen Seb (5), Axel (3) 
en Puck (1) kunnen. 

Klaas-Jan: ‘Ik ben veel op reis, maar Maddy is 
er altijd. Ik ben echt heel trots op haar. Zij doet 
zo veel met de kinderen. En als één van de 
kinderen ’s nachts wakker wordt, staat zij op. Ze 
laat mij slapen.’ 

Maddy: ‘Ja, jij moet uitgerust en fit zijn en ik 
zorg voor het huishouden en de kinderen. Daar 
hebben we voor gekozen.
Het is soms best zwaar. Ik ben bevallen in 
Madrid en binnen een jaar verhuisden we naar 
Milaan. Zo gaat dat als je met een voetballer 
bent getrouwd! We wonen nu weer in 

Nederland in een mooi huis. Familie en 
vrienden zijn dichtbij. Dat is voor ons echte 
luxe.’

Klaas-Jan: ‘Ja, het is fijn dat familie en 
vrienden weer dichtbij zijn, ook voor Maddy en 
de kinderen, voor als ik op reis ben.’ 

Maddy: ‘Toen Klaas-Jan in 2014 voor het WK 
in Brazilië was, bleef ik in Nederland.
Hij belde elke dag met ons en dan zei ik: nog 
zoveel nachtjes slapen en dan komt pappa 
weer thuis.’

Klaas-Jan: ‘Ik kwam op het vliegveld aan. Ik 
was een paar weken weggeweest. Mijn 
kinderen kwamen met open armen op me 
afrennen. Dat was echt een groot 
geluksmoment.’
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OPDRACHT 4B  
Lees de tekst stil voor jezelf.
Beantwoord de vragen.
1 Waarom is Klaas-Jan trots op Maddy?

2 Wat is de goede volgorde? Kruis aan.
Het gezin woonde:

 eerst in Madrid, toen in Nederland en daarna in Milaan.
 eerst in Madrid, toen in Milaan en daarna in Nederland.
 eerst in Milaan, toen in Madrid en daarna in Nederland.

3 Klaas-Jan heeft een geluksmoment als hij terugkomt van het WK:
 zijn kinderen komen op hem afrennen. Waarom maakt hem dat gelukkig? 

OPDRACHT 4C 
Sommige lezers van het artikel schreven een reactie.
Ze vonden Klaas-Jan en Maddy ouderwets.
Waarom vonden ze dat, denk je?
Wat vind jij?

OPDRACHT 4D 
Heb jij weleens een geluksmoment met familie of vrienden gehad?
Vertel erover. 

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Een herinnering 

OPDRACHT 5A
Lees de teksten over een herinnering.

OPDRACHT 5B
Welke herinnering heb jij?
Denk aan: 
- Wat gebeurde er? 
- Wanneer was het?
- Waar?
- Met wie?
- In welk seizoen?
- Wat deden jullie?

Schrijf een paar losse woorden op.
Vertel dan wat je wilt gaan schrijven.

Op de boot
Het was zomer 1975 en ik was vijf jaar. Ik ging 
met mijn vader en moeder op een boot. Ik 
denk dat het in Harderwijk was. Ik kreeg een 
grote krentenbol en ik voelde de zon op mijn 
hoofd. Ik was zo blij! Toen vloog er een grote 
vogel, een meeuw, naar me toe. Die pikte de 
krentenbol uit mijn handen. Ik ging heel hard 
huilen.

Schaatsen met Toni
In de winter van 2013 was het erg koud. 
Ik ging samen met mijn beste vriend Toni 
schaatsen. Dat hadden we allebei nog nooit 
gedaan. Dat was lachen. We konden het 
helemaal niet en vielen vaak. Daarna gingen 
we naar het café om warm te worden. In het 
café zat een erg leuke vrouw. Een jaar later 
ben ik met haar getrouwd!
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OPDRACHT 5C
Schrijf de tekst en gebruik alle vragen van opdracht 5B.
Geef je tekst een titel.

OPDRACHT 5D 
Lees je herinnering stil na voor jezelf. 
Heb je alle vragen gebruikt in je tekst?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je herinnering.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Familie is voor mij ...

OPDRACHT 6A
Bekijk de tekst.
Leest het eerste stukje van Akhil.
Hoe belangrijk is zijn familie voor hem? 

http://www.goeievraag.nl Goeie vraag goeievraag.nl
Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Markt  |  Info  |  Faq

Vrienden van me vinden hun familie heel belangrijk. Ik zie mijn familie alleen 
op de verjaardag van mijn moeder. Meer niet. Ik vind dat prima, want we hebben 
elkaar niet zoveel te vertellen. Ik heb veel meer contact met mijn vrienden. 
Ik doe leuke dingen met ze en met hen kan ik echt goed praten. 
Mensen vinden dat een beetje gek, geloof ik. Nou, prima dan. 
Maar hoe belangrijk is familie voor jullie? Ik ben benieuwd!
 

‘Mijn vader en moeder en mijn twee zussen zijn heel belangrijk voor mij. 
Ik heb een goede band met ze. We zien elkaar op elke verjaardag en met de 
feestdagen. Ze staan altijd voor me klaar. Andersom ook natuurlijk!’

‘Mijn familie woont ver weg en daardoor zie ik ze weinig. Als ik hulp nodig 
heb dan vraag ik dat aan mijn buren of vrienden. Toch zijn ze wel belangrijk 
voor me, want ze kennen mij al mijn hele leven. Ik ben de jongste thuis. Als ik 
iets over vroeger wil weten, hoef ik mijn moeder of broers maar te bellen.’

‘Familie? Ik wil ze nooit meer zien! Ze zeggen alleen maar stomme dingen 
over mij, die helemaal niet waar zijn. Ze hebben me nog nooit geholpen. Dus, 
familie ... weg ermee!’

‘Familie kies je niet.
Vrienden maak je zelf.
Een vriend hoe� geen familielid te zijn.
Een familielid hoe� geen vriend te zijn.
Het gaat om het gevoel dat je bij iemand hebt. 
Dat kan familie zijn, maar dat hoe� niet.’

‘Samen met mijn broer heb ik een bakkerij. Ik wil alleen met familie een bedrijf 
hebben. Dan weet je dat het altijd goed blij� gaan. Met een vriend zou dat 
toch anders zijn. Iedereen in de familie helpt. Misschien gaat mijn jongste 
broer nog een winkel starten. Dan kunnen we over een paar jaar een huis
in Turkije kopen voor de hele familie.’

reageer nieuw onderwerp

Akhil

Danny

Denise

Chantal

Arie

Faruk

Familie en relatie. 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6B 
Lees de reacties.
1 Wie geeft eigenlijk geen antwoord op de vraag van Akhil? Probeer je antwoord uit te 

leggen.
2 Welke reactie is negatief?
3 Welke reactie past het meest bij jou? Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 6C 
Hoe belangrijk is familie voor jou?
Wie is in jouw familie het belangrijkst voor je?
Vertel erover.

Schrijf dit daarna op.

Bespreek je tekst nu samen.
Is de inhoud duidelijk voor de ander?
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7 Schrijven: Een speciale dag 

OPDRACHT 7A 
Lees het verslag van Zohra over de verjaardag van haar moeder.
Kijk naar de vragen bij opdracht 7B.
Op welke vragen krijg je antwoord in het verslag van Zohra?

 

OPDRACHT 7B
Schrijf een verslag over een dag waar je met veel familie of vrienden bij elkaar kwam.
Gebruik de volgende vragen:
- Wanneer was het?
- Waar was het?
- Wie waren er?
- Waarom waren jullie bij elkaar?
- Wat deden jullie?
- Wat hebben jullie gegeten en gedronken?

Vertel erover en schrijf eerst wat losse woorden op.

Op de verjaardag van mijn moeder kwam de hele familie 
bij elkaar. We konden lekker buiten zitten, want het was 
mooi weer. Mijn neefjes en nichtjes deden de hele dag 
spelletjes. Mijn zus en ik maakten lekkere dingen in de 
keuken. De mannen, mijn vader, ooms, broers en zwagers, 
zaten eerst een tijdje samen te kletsen. Ze staken de 
barbecue aan en daarna konden we beginnen met grillen van 
de kip en het lamsvlees
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OPDRACHT 7C
Schrijf nu een verslag.
Gebruik de volgorde van opdracht 7B.

OPDRACHT 7D
Lees je verslag stil voor jezelf.
Heb je alle vragen gebruikt?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je verslag.
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8 Lezen: Wat is vriendschap? 

OPDRACHT 8A
Bekijk de tekst.
Lees de titel en denk na over de volgende vraag:
Wat is voor jou het verschil tussen vrienden en kennissen? 
Bespreek dit samen. 

Schrijf daarna je antwoord op:
Bij ‘vrienden’ denk ik aan: 

Bij ‘kennissen’ denk ik aan: 

Wat is vriendschap
Vrienden zijn belangrijk in je leven. Waarom 
eigenlijk? Wat heb je aan elkaar als vrienden? 
Lees wat vriendschap (voor je) kan betekenen.

Samen
Vrienden genieten van elkaar en vinden het 
fijn om dingen samen te doen. 

Hulp
Vrienden helpen elkaar met ‘raad en daad’. Ze 
zijn er om advies te geven bij moeilijke
 beslissingen en helpen als dat nodig is. Die 
hulp kan ook een pan soep zijn, geld lenen, 
naast je bed zitten als je ziek bent of helpen 
met verhuizen. 

Alles delen
Vrienden vertellen elkaar over hun gevoelens 
en gedachten. Je begrijpt elkaar snel. Je 
vertelt dingen aan elkaar die je niet aan een 
kennis zou vertellen. 

Betrouwbaar
Vrienden zijn er voor elkaar. Het maakt niet uit 
hoe vaak je elkaar ziet. Je bent er voor elkaar 
in goede en in slechte tijden. En je dur� elkaar 
ook kritiek te geven als dat nodig is.

Goed gevoel
Vrienden geven elkaar een goed gevoel. Ze 
luisteren naar elkaar en steunen elkaar. Bij 
een goede vriend voel je dat je bijzonder bent.

Veilig gevoel 
Bij je vrienden ben je veilig. Bij vrienden hoef 
je niks. Daar mag je bang, boos of verdrietig 
zijn. Vrienden stellen elkaar gerust en geven 
vertrouwen. 
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 8B 
Lees de tekst.
Bespreek samen de woorden die je moeilijk vindt.

OPDRACHT 8C
1 Wat heb je geantwoord bij opdracht 8A? Vind je je antwoord terug in de tekst? 
 Zo ja, waar? Zo niet, mis je dingen in de tekst?
2 Lees de tekst nog een keer. Ben jij het eens met alles wat er in de tekst staat?
 Leg je antwoord uit. 

OPDRACHT 8D
Wat is voor jou het allerbelangrijkst in vriendschap?  
Kun je dat in één of twee woorden zeggen?
Bespreek dit samen.
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9 Schrijven: Ik wil hem nooit meer zien 

OPDRACHT 9A 
Lees het bericht van Jeroen aan Martin.
Wat vind je van dit bericht?

OPDRACHT 9B 
Stel je voor dat Jeroen jouw vriend is. 
Hoe reageer je dan op dit bericht?
Ben je het met Jeroen eens? 
Ga jij Tim vertellen dat Jeroen hem nooit meer wil zien?
Of ga je dat niet doen?

Praat er samen over.

Jij kent Tim toch wel? Hij was 
een fijne vriend, maar wat hij nu 
heeft gedaan ... ik ben echt heel 
boos.

Vorige week heeft hij € 50,- van 
me geleend. Hij zei dat zijn geld 
op was en dat hij boodschappen 
moest doen. Maar vandaag zag 
ik hem opeens met een duur 
horloge om. Hij zei niks over dat 
horloge en heeft me nog geen 
geld teruggegeven. 

Het is duidelijk waar hij mijn geld 
voor heeft gebruikt, toch? Als je 
hem tegenkomt, zeg dan maar 
dat ik hem nooit meer wil zien.

Martin
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 9C 
Schrijf nu een korte reactie op het bericht.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Je kunt het bericht beginnen met: ‘Ik vind dat ….’
Leg ook uit waarom je dat vindt.

OPDRACHT 9D
Lees je reactie stil voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is je reactie duidelijk voor Jeroen? 
Begrijpt Jeroen wat jij vindt en waarom je dat vindt?
Bespreek samen je reactie.
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10 Lezen: Alleen maar niet eenzaam 

OPDRACHT 10A
Bekijk de tekst.
Lees de titel en het eerste stukje tekst.
1 Voor wie is de tekst geschreven?
2 Wat staat er na dat eerste stukje? Wat denk je? Kruis aan.

 een verhaal over eenzaamheid
 tips over eenzaamheid
 informatie over wie er eenzaam zijn

www.erbij.nl Omgaan met eenzaamheid

erbij.nlHome  | Eenzaam  |  Word lid  |  AAA  |  Contact Antwoord op al jouw vragen!

ik en 
eenzaamheid

omgaan met
eenzaamheid

beleid wat doe 
jij

contactik en eenzaamheid

omgaan met 
eenzaamheid

- Wat doe jij?

- Activiteiten

- Help mee

beleid

contact

Wat doe jij als je je eenzaam voelt?

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dat is heel gewoon. Maar als 
je je vaak eenzaam voelt, is dat niet �jn. Wat kun je dan doen?

Contacten 
•   Maak een lijstje van oude contacten. Misschien kun je iemand bellen of mailen.
•   Praat eens met een kennis over wat je de laatste tijd doet en nodig hem of haar 
    een keer uit op de ko�e. Doe dat vaker. Misschien worden jullie na een    
    tijdje wel vrienden. 
•   Durf hulp te vragen. 
    Mensen doen vaak graag iets voor een ander, zeker kleine dingen. 
•   Bied buren of kennissen jouw hulp aan: oppas van kinderen of huisdieren, klussen enz.
•   Maak een praatje als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen. Maak zo contact 
    met mensen in de buurt.
•   Als je kinderen hebt, kun je eens een praatje maken met de vader of moeder 
    van vriendjes. Of vraag de vader of moeder mee als jullie kinderen samen spelen.
•   Als je een hond hebt, maak dan eens een praatje met anderen die ook een hond hebben.
•   Er zijn ook groepen voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
    Bijvoorbeeld als je man of vrouw is overleden, of mensen met dezelfde ziekte. 
    Geef je op voor een groep. Vaak begrijpen die mensen precies wat je voelt.

Informatie
•   Zoek informatie op internet hoe je beter met eenzaamheid kunt omgaan.
•   Je kunt ook bellen met een telefonische hulplijn.
•   Zoek in de gemeentegids of op internet naar verenigingen. 
    Bel om te vragen of je een keer kan komen kijken.
•   Vrijwilligerswerk. Ga vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld een buurthuis, 
    sportclub, op de school van je kinderen, een verpleeghuis enz. 

Zoek
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OPDRACHT 10B 
De tekst staat op een website.
Bespreek samen de vragen.
1 Hoe heet de website?
2 Van wie is de website?
3 Wat betekenen de letters A A A?
4 Wat kun je doen bij ‘Zoek’?
5 Bekijk de onderstreepte woorden.
 Waarom zijn die woorden onderstreept?

OPDRACHT 10C 
Lees samen de tekst.
- Welke tip(s) vind jij goed? Wijs ze aan.
- Welke tip(s) vind je niet zo goed? Wijs ze aan. 
 Leg ook uit waarom je ze niet zo goed vindt.
- Heb je zelf nog tips voor iemand die eenzaam is?

Maak een lijstje.
Bespreek daarna samen je lijstje.

                                                         
mijn aantekeningen

Tips:



1F 19 | Familie en vrienden

22

11 Spreken: John moet …. 

OPDRACHT 11A 
Lees de situaties.
Wat moet John doen?
Welk advies zou jij geven?
Schrijf losse woorden bij elke situatie.

OPDRACHT 11B
Geef nu bij elke situatie jouw advies:
- Vertel wat John volgens jou moet doen. 
- Leg uit waarom.

Tip: geef je adviezen nog een keer en neem ze op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11C 
Bespreek de opdracht samen na. 
- Hoe vond je het om adviezen te geven?
- Wat vond je moeilijk?
- Heb je wel eens advies gegeven aan een vriend of familielid? Waar ging dat over?  
 Heeft jouw advies toen geholpen? 
 Vertel erover.

Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.

Situatie 4 
De beste vriendin van de vrouw van 
John maakt vaak flauwe grappen over 
John. Zijn vrouw vindt de grappen leuk, 
maar John vindt ze niet leuk. Hij vindt 
de vriendin van zijn vrouw niet aardig.

Situatie 1
John heeft al 3 jaar ruzie met zijn zus 
Melanie. Hij praat niet meer met haar. 
Hun kinderen zien elkaar ook nooit 
meer. 

Situatie 2
John en Hassan zijn al jaren vrienden. 
John belt altijd om iets af te spreken. 
Hassan belt nooit. John baalt daarvan.

Situatie 3
Een oom van John komt nooit op 
verjaardagen. Zijn oom durft niet 
te komen, omdat veel familieleden 
niet aardig doen. Dat vindt John erg 
jammer.
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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 boeken je kunt lezen.

12 Woorden: Puzzel 

OPDRACHT 12 
Maak de puzzel.

1 De man van je zus is je ...
2 De zoon van je moeder is je ...
3 De broer van je vader is je ...
4 De vrouw van je broer is je ...
5 De zus van je moeder is je ...
6 De moeder van je moeder is je ...
7 De vader van je moeder is je ...
8 De zoon van je oom is je ...
9 De opa van je kinderen is je ...
10 De oma van je kinderen is je ...

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

R
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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 tijdschriften zoals ‘Mijn geheim’ lezen over 
familie en vriendschap, teksten schrijven bij familiefoto’s, 
een kaartje sturen naar een familielid of vriend(in), reage-
ren in een forum over het onderwerp. 
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 

(Bij opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2A
Antwoord: b
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OPDRACHT 3A
Spreek van tevoren af om een familiefoto mee te nemen. 
Doe dat zelf ook, dan kunt u voordoen hoe de deelnemer 
aan de hand van de vragen over de foto kan vertellen.  
Let op: familie kan een beladen onderwerp zijn.

OPDRACHT 3B
Vul de stamboom samen in. Teken er extra familieleden bij, 
als dat nodig blijkt. Het zal waarschijnlijk niet lukken om 
alle familieleden in te vullen. Eventueel maakt u een kopie 
van de stamboom om het eerst in het klad in te vullen en 
daarna in het boekje. 

OPDRACHT 4A
Mocht de deelnemer Klaas-Jan Huntelaar niet kennen, leg 
dan uit dat het een beroemde Nederlandse voetballer is 
die in het Nederlands elftal heeft gespeeld tijdens het WK.
Antwoorden:
1 Dit kun je zien aan de namen die vooraan staan. 
2 Wereldkampioenschap voetballen. 

OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1 Omdat ze zo veel met de kinderen doet en zo goed 

voor de kinderen zorgt; zonder hem erbij. 
2 Eerst in Madrid, toen in Milaan en daarna in Nederland.

OPDRACHT 4C
U kunt hier ingaan op de vrij traditionele taakverdeling 
van het voetbalechtpaar in het artikel.

OPDRACHT 4D
Laat de deelnemer over een gelukservaring vertellen. 
Dat kan ook een jeugdherinnering zijn. Overweeg om de 
ervaring eventueel op te laten schrijven of in een groepje 
uit te wisselen.

(Bij opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1 Arie geeft geen persoonlijk antwoord; hij beschrijft het 

verschil tussen familie en vrienden in het algemeen. 
Hij heeft het over ‘een vriend, een familielid’, en over 
‘iemand.’ 

2 De reactie van Chantal.

OPDRACHT 6C
Overweeg of u de deelnemer uitnodigt om zelf een reactie 
te schrijven of die in een groepje uit te wisselen.

OPDRACHT 7A
In deze eerste opdracht wordt een voorbeeld gegeven van 
een verslag zoals de deelnemer zelf gaat schrijven. Maak 
de deelnemer er zo nodig op attent dat de werkwoorden 
in de verleden tijd staan.
Antwoord:
Je krijgt antwoord op de vragen: Wie waren er? Waarom 
waren jullie bij elkaar? Wat deden jullie? Wat hebben jullie 
gegeten en gedronken?

OPDRACHT 8B
Laat u niet verleiden om alles uit te leggen, maar beperk u 
tot wat de deelnemer vraagt.

OPDRACHT 9A
Stel uw deelnemer eventueel aanvullende vragen: begrijp 
je dat Jeroen boos is? Zou Tim inderdaad Jeroens geld 
gebruikt hebben voor een horloge? En wat vind je van de 
opmerking: Als je hem tegenkomt, zeg dan maar dat ik 
hem nooit meer wil zien? 
 
OPDRACHT 9B EN 9C
Bespreek samen wat de deelnemer tegen de vriend zou 
willen zeggen. 

OPDRACHT 10B
In deze opdracht bekijkt u samen met de deelnemer en-
kele kenmerken van een webpagina. Het beste werkt deze 
opdracht als u de authentieke pagina samen bekijkt:  
www.eenzaam.nl/omgaan-met-eenzaamheid/ik-zoek-hulp. 
U kunt dan laten zien wat er bijvoorbeeld verandert als u 
op een ander tabblad klikt of als u op het tabblad A A A 
klikt enz. Als dat niet mogelijk is, volstaat aanwijzen ook.
Bij de onderstreepte woorden gaat het om links naar 
andere pagina’s.

OPDRACHT 10C
Lees de hele tekst voor en bespreek de vragen samen. 
Laat de deelnemer zijn mening over de tips ook toelich-
ten. Met de laatste vraag kunt u, als dat speelt, ook de ei-
gen eenzaamheid van de deelnemer bespreekbaar maken.

OPDRACHT 11A
Neem samen de situaties door. Als een deelnemer spon-
taan een eigen situatie rond familie of vrienden te bin-
nenschiet, gebruik dan die situatie om een advies over te 
geven. Denk aan:
- echtgenoot die niet wordt geaccepteerd 
- zonder kinderen willen afspreken met een vriendin
- iets niet durven zeggen tegen je beste vriend/vriendin.
U kunt ook in een groepje werken door de verschillen-
de adviezen te inventariseren en die te bespreken. Zorg 
er dan wel voor dat het niet te persoonlijk wordt, zodat 
iedereen aan het gesprek kan bijdragen.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht zowel qua vorm als qua inhoud na 
aan de hand van de vragen. Geef na het beluisteren van 
het gesprek feedback op verstaanbaarheid, of het duide-
lijk was en of het advies de juiste toon had. 

OPDRACHT 12
Oplossing: grootmoeder (1 zwager, 2 broer, 3 oom, 4 
schoonzus, 5 tante, 6 oma, 7 opa, 8 neef, 9 vader, 
10 moeder).
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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.

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u  meer weten 
over geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag 
het dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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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 boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet. Succes! 
is uitgewerkt in drie niveaus. De 
methode bestaat uit een groot 
aantal boekjes rond situaties uit het 
dagelijks leven of werk. De boekjes 
zijn per niveau los te gebruiken. 
Succes! is uitgebreid getest in 
de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


