
Dit boekje gaat over het openbaar 
vervoer en het verkeer.

Succes!

Van A naar B 

1F 4



Katern 1F 4, Van A naar B
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F. 1F 4

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een verhaal lezen
- een verhaal schrijven
- een instructie lezen
- een advertentie schrijven
- een krantenartikel lezen
- een mail schrijven
- een artikel van internet lezen
- een grafiek uitleggen
- een folder 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 4, Van A naar B
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 - Hoeveel mensen passen in één auto? p. 5

 3 een verhaal schrijven - Een ervaring  p. 6

 4 een instructie lezen - Vergeten uit te checken?  p. 8

 5 een advertentie schrijven - Fiets te koop!  p. 10

 6 een krantenartikel lezen - Nick & Simon op het station p. 12

 7 een mail schrijven - Vieze wc!  p. 14

 8 een artikel van internet lezen - Fiets, OV of auto?  p. 16

 9 een grafiek uitleggen -  Gevonden voorwerpen  p. 18

 10 een folder lezen - Mijn brommerverzekering  p. 20

 11 een gesprek voeren - Wat moet veiliger?  p. 21

 12 een woordspel doen - Over het verkeer  p. 22
  

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

UITVOEREN

-  Welk openbaar vervoer is 
er in jouw plaats?

-  Reis je wel eens met het 
openbaar vervoer?
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UITVOEREN

1  Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
We moeten elke dag wel ergens naartoe: naar een winkel, het werk, de school van de 
kinderen, familie etc.
-  Hoe kom jij op al die verschillende plaatsen?  
- Gebruik je de fiets, brommer, bus, trein, auto of ga je lopend?
-  Wat gebruik je het meest? 
-  Wat zou je kopen als je heel erg veel geld had?

Vertel daarover en schrijf daarna je verhaal op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf. 
Bespreek daarna je verhaal samen.
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2 Lezen:  Hoeveel mensen passen in één auto?

OPDRACHT 2A 
1  Bekijk de afbeelding.
 Wat zijn de mannen aan het doen, denk je?
2  Hoeveel mensen passen volgens jou in 1 auto?

Hoeveel mensen passen in één auto?
OUDELANDE - In Oudelande, een dorp 
in Zeeland, kropen heel veel mannen 
in één auto! 

Het gebeurde op een speeltuindag in het dorp. Het 
dorp wilde een nieuwe houten klimtoren. De 
gemeente had geen geld, dus bedachten ze een 
wedstrijd met een auto. Bezoekers konden voor 2 
euro gokken hoeveel mannen in één auto passen. 
Dat waren er zeventien. Na de mannen waren de 
vrouwen aan de beurt. Wat bleek? Er pasten 
eenentwintig vrouwen in één auto!

OPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C
Bespreek samen de vragen.

Hoeveel mannen pasten in één auto? 

Hoeveel vrouwen pasten in één auto? 

Wat had jij opgeschreven bij 2A, vraag 2?

                                                         
mijn aantekeningen
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3 Schrijven: Een ervaring

OPDRACHT 3A 

Lees de tekst hieronder:

-  Wat gebeurde er?
-  Wat deed je?
-  Hoe is het afgelopen?

Wat heb jij meegemaakt in de trein, de tram, de bus, in de 
auto, op de fiets, de brommer of lopend? 
Schrijf hier een verhaal over. 

Denk bijvoorbeeld aan:
-  iets laten liggen in de trein, bus of tram
-  een ontmoeting of leuk gesprek
-  vergeten in te checken
-  een gevaarlijke situatie of ongeluk
-  diefstal 

Een dure reis

Een paar weken geleden moest ik met de trein naar Amsterdam. Ik fietste naar het 
station en wilde mijn fiets in een fietsrek zetten. Maar de fietsenrekken waren vol. Dus 
zette ik mijn fiets buiten een rek. ‘s Avonds was mijn fiets er niet meer. Ik zocht wel 
een half uur, geen fiets. Thuis belde ik de politie om aangifte te doen. Ik hoorde dat de 
politie heel veel fietsen had meegenomen. Al deze fietsen stonden buiten de rekken. Ik 
moest 35 euro betalen om mijn fiets weer terug te krijgen. 
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OPDRACHT 3B 
Schrijf nu de tekst.
Bedenk ook een titel.

OPDRACHT 3C  
Lees je verhaal stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Staan de werkwoorden in de goede tijd? 
Bespreek daarna samen je verhaal.

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Vergeten uit te checken? 

OPDRACHT 4A
De tekst gaat over uitchecken bij de NS. 
Ben je weleens vergeten om uit te checken? Zo ja, wat heb je toen gedaan?

http://www.ns.nl/klantenservice/uitchecken Vergeten uit te checken?

Bent u vergeten uit te checken? Of was er een storing? Dit kunt u doen:
  Binnen 6 uur na het inchecken kunt u nog uitchecken. Als u niks doet, gaat er standaard 
  € 10,- of € 20,- van uw OV-chipkaart. Ook als uw reis minder kostte.
  U kunt uw geld terugvragen op internet bij ‘Mijn NS account’. 
  Kijk bij ‘Mijn reishistorie’. 
   -  Dat kan vanaf 24 uur na het inchecken. 
   -  Dat moet binnen 6 maanden. 
   -  Dat kan maximaal 3 keer per jaar online. 
  U kunt ook bellen met de NS Klantenservice. Dat kan vanaf 24 uur na het inchecken. 

Belangrijk: Bij elk poortje kunt u aan de ene kant inchecken en aan de andere kant uitchecken. 
Gebruik de goede kant, anders kost het u geld! Bekijk het filmpje:

Home      Reisinformatie      OV-chipkaart      Acties en uitjes      Klantenservice      Mijn NS      Winkel

Zoeken

Vergeten uit te checken?

NS Klantenservice: 030 - 751515
maandag t/m vrijdag van 8.00 - 22.00 uur.
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur. 
Tip: Houdt uw rekeningnummer bij de hand.
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OPDRACHT 4B 
Beantwoord de vragen.
Zoek eerst in de tekst waar het antwoord staat. Lees daarna dat stukje tekst goed. 

1  Hoe lang na het inchecken kun je via internet je geld terugvragen? Waar staat het  
 antwoord?

 

 

2  Kun je een maand na het inchecken je geld nog via internet terugkrijgen? Waar staat het 
 antwoord?

 

 

3  Hoe vaak kun je je geld via internet terugvragen? Waar staat het antwoord?

 

 

4  Wat is het telefoonnummer van de klantenservice van de NS? Waar staat dat nummer?

 

 

OPDRACHT 4C 
Denk je dat je het nu aan een ander kunt uitleggen?
Probeer te vertellen wat je hebt gelezen.
Leg je begeleider uit wat je moet doen als je vergeet om uit te checken.
 

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Fiets te koop!

OPDRACHT 5A
Bekijk de afbeeldingen.
Deze advertenties hangen in een supermarkt.

Naam

E-mail

Telefoon

Datum

Onderwerp Te koop gevraagd

Julie 06-1769001

Een kinderfietsje met zijwieltjes. 
Liefst een goed merk en niet te oud.
Niet duurder dan ¥ 40.
Bel: Julie 06-1769001

Naam

E-mail

Telefoon

Datum

Onderwerp Aangeboden 

Nathalie 06-7778889

Sportieve damesfiets met 6 versnellingen. 
In goede staat en met een nieuw zadel.
Geschikt voor boodschappen, maar ook voor 
langere afstanden.
Vraagprijs: ¥ 150,- (vaste prijs)
Bel: Nathalie 06-7778889



1F 4 | Van A naar B

11

OPDRACHT 5B  
Schrijf zelf een advertentie.
Is er iets wat jij zou willen verkopen of 
kopen?
Wat zou er in de advertentie kunnen staan?
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Schrijf eerst wat punten op.

                                                         
mijn aantekeningen

Naam

E-mail

Telefoon

Datum

Onderwerp aangeboden / te koop gevraagd: 

-  Wat heb je te koop (aangeboden)? Of wat 
zoek je (te koop gevraagd)?

-  Hoe ziet het eruit?
-  Welke kleur heeft het? 
-  Hoe oud is het?
-  Wat kost het? Of wat mag het kosten?

OPDRACHT 5C  
Lees je advertentie stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je advertentie.
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6 Lezen: Nick & Simon op het station

OPDRACHT 6A 
Bekijk het krantenartikel.
Uit welke krant komt het artikel?
Lees de titel en bekijk de foto. 
Waar gaat het artikel over volgens jou?

EINDHOVEN - In de hal van station Eindhoven 
konden reizigers gisteren Nick & Simon 
horen zingen. De zangers stapten uit de 
trein en even later stonden ze te zingen. 

Niet voor iedereen was dat een grote 
verrassing. Er waren veel moeders en 
kinderen op het station. Die hadden op 
Twitter gelezen dat ze in Eindhoven zouden 
zingen. Er was ook een vader bij. Hij vertelde 
lachend: ‘Ik moest mee van mijn dochter 
Quinty.’ Quinty is al heel lang fan van Nick & 
Simon. Ze heeft alle cd’s van het duo. Ze 
wilde graag een handtekening van beide 

www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro 

Nick & Simon verrassen treinreizigers

mannen. De vader liet trots een foto op zijn 
mobiel zien: ‘Kijk, mijn dochter samen met 
Nick & Simon! Mooi, toch?’
Nick & Simon waren zelf ook heel tevreden. 
Simon: ‘Fantastisch, iedereen zong met onze 
liedjes mee. Een groot compliment voor ons.’ 
Ze zongen vijf bekende nummers, zoals ‘Een 
nieuwe dag’ en ‘Rosanne’. Ze deden ook het 
beroemde nummer van Guus Meeuwis 
‘Brabant’. Logisch, als je in Brabant op een 
station staat te zingen!
Na afloop stapten Nick & Simon weer in de 
trein en alle mensen liepen weg alsof er niks 
was gebeurd.
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OPDRACHT 6B 
Lees het artikel stil voor jezelf.
Je kunt het artikel in een paar zinnen samenvatten.
Waar staat de belangrijkste informatie? Wijs de zinnen aan.

OPDRACHT 6C 
Geef antwoord op de vragen.
-  Het artikel gaat over Nick & Simon. Toch staat er niet altijd ‘Nick & Simon’ in de tekst. Hoe 

worden ze nog meer genoemd? Wijs het aan.
-  In het artikel staat de zin: 
 ‘Die hadden via Twitter ontdekt dat ze in Eindhoven zouden optreden.’
 Wie zijn ‘Die’ en ‘ze’? Zoek de zin en de antwoorden in de tekst. 
-  Nog een andere zin:
 Ze heeft alle cd’s van het duo.
 Wie is ‘Ze’? Zoek de zin en het antwoord in de tekst.

OPDRACHT 6D
Vertel het verhaal kort na.
Vertel:
Over wie gaat dit verhaal?
Wat gebeurde er?
Wanneer gebeurde het?
Waar gebeurde het?

OPDRACHT 6E
Had je er ook graag bij willen zijn? 
Houd je van Nick & Simon? 
Vertel erover.

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Vieze wc 

OPDRACHT 7A
Lees de mail.

OPDRACHT 7B 
Je gaat een mail schrijven met een klacht.
Waar zou jij een klacht over willen schrijven? 
Bedenk een probleem uit je eigen leven; over het OV of andere reizen.

OPDRACHT 7C 
Schrijf de mail met een klacht.
Bespreek eerst de vragen samen.
-  Aan wie schrijf je de mail?
-  Wat schrijf je bij het onderwerp?
-  Wat is je klacht?
-  Hoe vaak heb je het al meegemaakt?
-  Wat vind je een goede oplossing?
-  Hoe begin je en hoe eindig je de mail?
-  Waar schrijf je jouw gegevens? 

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: O.Aktu@gamial.com
Aan: klantenservice@ns.nl
Onderwerp: Wc erg vies

Geachte NS-medewerker,

Deze mail stuur ik om een klacht in te dienen.
Afgelopen donderdag (6 februari) reisde ik van Amersfoort naar Utrecht. Ik ging naar 
de wc in de trein. Die wc was heel erg smerig. Zo vies!
Dit is niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Ik heb al vaker bij de conducteur geklaagd, 
maar dat helpt niks.
Ik zou graag willen dat de wc’s vaker worden schoongemaakt. De NS kan een vieze wc 
beter afsluiten dan openhouden. Zo’n smerige wc is namelijk geen goede reclame!
Ik hoop dat u er echt iets aan gaat doen.

Met vriendelijke groet,
Osman Aktu
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mijn aantekeningen

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 7D 
Lees je mail stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Heb je aan alle vragen van opdracht 7C gedacht? 
Bespreek daarna samen je mail.
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8 Lezen: Fiets, OV of auto?

OPDRACHT 8A 
Bekijk de titel en de foto.
Kies jij voor de trein, de auto of de fiets?
Denk jij bij je keuze aan het milieu? Vind je dat belangrijk?
Van welke website is de tekst? 

http://www.milieucentraal.nl Fiets, OV of auto?

Wat is beter voor het milieu: de auto of het openbaar vervoer? Het antwoord op die vraag is niet 
gemakkelijk. Het is lastig om vervoermiddelen met elkaar te vergelijken, want het hangt af van:
-  hoe laat je reist
-  in welke auto je reist
-  of je vervoermiddel elektrisch rijdt of niet.

Alles over energie en milieu in het dagelijks leven Zoeken

Fiets, OV of auto?

milieu 
centraal

Na veel rekenen zijn er 5 feiten:
  Fietsen en lopen zijn natuurlijk het beste voor het milieu.

  De trein is altijd goed voor het milieu. Buiten de spits nog meer dan in de spits.

  Elektrische vervoermiddelen zijn beter voor het milieu dan vervoermiddelen op benzine, 
  diesel of gas.

  Een nieuwe, zuinige auto is beter voor het milieu dan een oude auto. En met meer 
  personen in een auto rijden is natuurlijk ook beter dan alleen rijden.

  Oudere brommers en scooters zijn ook slecht voor het milieu. 

1

2

3

4

5
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OPDRACHT 8B
Welke informatie is bekend voor jou?
Welke informatie is nieuw voor jou?
Welke informatie vind je belangrijk? Waarom? 
Bespreek het samen.

OPDRACHT 8C
Waardoor is het moeilijk om vervoermiddelen met elkaar te vergelijken?
Wijs aan waar het antwoord staat.
Welke woorden in het artikel vind je belangrijk?
Welke woorden vind je moeilijk?
Probeer het antwoord in je eigen woorden uit te leggen.

OPDRACHT 8D
Wat kun je doen als je meer informatie over dit onderwerp wilt?
Bespreek dit samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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9  Schrijven: Gevonden voorwerpen

OPDRACHT 9A
Lees de tekst en bekijk de afbeelding.

BINNENLANDGevonden voorwerpen in de trein
De NS vervoert meer dan 1 miljoen mensen elke dag. 
Al die mensen hebben spullen bij zich. En ja, soms 
vergeten mensen wel eens iets. In 2014 waren dat 88.000 
voorwerpen! In de Top 10 ziet u wat mensen vooral 
vergeten. Heel soms zijn het gekke dingen zoals een 
scootmobiel, een tv en zelfs een elektrische driewieler. 

TOP 10 GEVONDEN VOORWERPEN IN DE TREIN 2014

€OV

20.000

15.000

10.0000

5.000

0

vervoers-
bewijs

identiteits-
bewijs

mobiele
telefoon

portemonnee sleutels rugzak plastic zak
(met inhoud)

jas sporttas koffer

OPDRACHT 9B
Bespreek de grafiek samen met je begeleider.
Wat zie je op de grafiek?

-  Wat is de titel van de grafiek?
-  Over welke periode gaat de grafiek?
-  Welke dingen verliezen mensen?
-  Welke twee dingen vergeten ze het meest? 
 Hoeveel voorwerpen zijn dat ongeveer?
-  Wat verliezen ze het minst? 
 Hoeveel voorwerpen zijn dat ongeveer?
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OPDRACHT 9C 
Gebruik de vragen hierboven om de grafiek uit te leggen. Schrijf de antwoorden op.

De grafiek heet 

Het gaat over de periode 

Op de grafiek zie je 

Mensen verliezen  het meest. Het aantal is 

Ze verliezen  het minst. Het aantal is 

OPDRACHT 9D
Lees je uitleg stil na voor jezelf. 
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je uitleg.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Mijn brommerverzekering 

OPDRACHT 10A 
1  Bekijk de folder, maar lees de tekst niet.
 Voor wie is deze folder belangrijk? Kruis aan.
  voor iemand met een nieuwe brommer
  voor iemand die is aangereden door een brommer
  voor iemand die twijfelt of hij een brommer of een scooter moet kopen
 Wijs aan waar je het antwoord hebt gevonden. 

2  Heb je zelf een brommer of autoverzekering?
 Weet  je hoe je verzekerd bent? WA of Allrisk?

Is een brommerverzekering 
verplicht?

Wat is het verschil tussen 
WA en Allrisk?

Hoeveel kost een 
bromfietsverzekering?

Hoe sluit ik een 
verzekering af?

Is een brommerverzekering 
verplicht?
Ja, net als een auto.

Wat is het verschil tussen 
WA en Allrisk?
WA is verplicht. Als je een ander 
schade toebrengt, betaalt je 
verzekering schade. Toch moet je 
ook iets zelf betalen. Dat heet ‘je 
eigen risico’. 
Als je ook Allrisk 
verzekerd bent, krijg
je ook geld bij diefstal,
een ongeluk en 
beschadiging (ook 
door eigen schuld).

Hoeveel kost 
een bromfietsverzekering?
Dat hangt af van:
-  alleen WA of ook Allrisk?
-  type brommer
-  het bouwjaar
-  de regio waar je woont
-  je leeftijd
-  het aantal jaren dat je zonder 
 schade al hebt gereden

Hoe sluit ik een verzekering af?
Volg de stappen op 
www.bromfietsenverzekering.nl. 
Liever een medewerker spreken? 
Bel: 0900-87654 (15 cent per 
minuut) 

Wat moet je weten als je een bromfiets wilt verzekeren?

OPDRACHT 10B
Op welke vragen krijg je een antwoord? Kruis aan.
  Is een brommerverzekering verplicht?
  Wat is het verschil tussen WA en Allrisk?
  Mijn brommer is gestolen. Wat nu?
  Waar moet ik op letten als ik een brommer wil kopen?
  Hoeveel kost een bromfietsverzekering? 
  Hoe sluit ik een verzekering af?
  Moet de verzekering op mijn eigen naam staan?

OPDRACHT 10C 
Kies één vraag uit. Zoek samen het antwoord in de folder.
Vertel wat je hebt gevonden. 
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11 Spreken: Wat moet veiliger?

OPDRACHT 11A 
Praat samen over de vraag:
Hoe kun je jouw wijk of straat veiliger maken voor 
voetgangers en fietsers?

Denk na over bijvoorbeeld:
-  Zijn er gevaarlijke kruispunten?
-  Kunnen kinderen veilig oversteken?
-  Waar is een andere maximale snelheid voor auto’s nodig?
-  Zijn de fietspaden veilig? Ook met snelle wielrenners of elektrische fietsen?

OPDRACHT 11B 
Bespreek de opdracht samen na.
-  Dachten jullie aan dezelfde dingen?
-  Hebben jullie oplossingen bedacht?
-  Hoe ging het gesprek?
 

-  Wat is het probleem?
-  Wat is een oplossing?
-  Wat kun je doen?

                                                         
mijn aantekeningen
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12 Woorden: Een puzzel maken

OPDRACHT 12  
Maak de puzzel.
Welk woord staat er van boven naar beneden?

1 Een fiets met een bak ervoor.
2 Een vervoermiddel op 2 wielen op benzine.
3 Een vervoermiddel op 4 wielen voor 1 tot 6 personen.
4 Een vervoermiddel die op een rails rijdt, ook buiten de stad.
5 Een vervoermiddel waar je zelf moet trappen om vooruit te komen.
6 Een ding in het verkeer met 3 kleuren.
7 Een (elektrisch) vervoermiddel waar je op wacht bij een halte.
8 Een groot vervoermiddel voor spullen.
9 Een elektrisch vervoermiddel die op een rails rijdt in de stad.

Oplossing: 
TERUGKIJKEN

K1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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 samen een OV-chipkaart kopen, een chauf-
feur uitnodigen in de groep (van een bus, vrachtwagen 
of taxi), maar ook aan tijdschriften over auto’s, fietsen, de 
Kampioen van de ANWB enz.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 

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

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

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

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT 

VOORUITKIJKEN
Laat eventueel het grappige filmpje ‘onderkoffer’ zien ter 
introductie van het thema. Het gaat over een jongen die 
zich verbergt op het bagagerek achter een koffer. Zo kan 
hij gratis met de trein. (https://www.youtube.com/watch?x
-yt-cl=84924572&x-yt-ts=1422411861&v=AnUGcOtItmM) 
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Houd de opdracht kort, want in opdracht 1 wordt dieper 
op de eigen ervaringen ingegaan.

Algemeen
Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor het samen bekij-
ken van websites en het oefenen met handige ‘tools’ op 
internet.
We denken aan: www.routeplanner.nl, www.ns.nl/reisplan-
ner, google maps.

(Voor opdracht 1 en 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3A
Als u met anderstaligen werkt, is het goed om in het 
voorbeeldtekstje te focussen op de werkwoordvormen in 
de verleden tijd. De verleden tijd wordt vaak niet be-
wust opgemerkt.  Vraag bijvoorbeeld bij ‘moest’ naar het 
verschil tussen ‘moet’ en ‘moest’. Laat bij beide vormen 
een voorbeeldzin bedenken, dan hoeft u geen grammati-
cale termen te gebruiken. Zo’n oefening helpt bij het zelf 
gebruiken van de verleden tijd.

OPDRACHT 3C
Bekijk zo nodig samen of alle werkwoordvormen in de 
verleden tijd staan. Contrasteer weer met de tegenwoordi-
ge tijd, zonder grammaticale termen te laten vallen.

OPDRACHT 4B 
In opdracht 4B wordt de deelnemer eerst gefocust op de 
grote lijn van de tekst. Hij moet zoeken bij de pijltjes. Ver-
volgens moet hij verder zoeken binnen de pijltjes.

OPDRACHT 4C
Het is best moeilijk om uit te leggen wat je precies moet 
doen. Wees dus tevreden met een minimale uitleg. Het is 
prima als het blijft bij: nog 6 uur de tijd om alsnog uit te 
checken, je kunt het op internet regelen, maar ook door te 
bellen.
Als u de mogelijkheid heeft kunt u samen met de deel-
nemer op internet het formulier invullen voor het terug-
vragen van het teveel betaalde geld. Dit kan via ‘Mijn NS 
account’.

OPDRACHT 5B
Bespreek samen om welk artikel het kan gaan. Alternatief 
kan zijn om op internet een advertentie te plaatsen, bv. op 
Marktplaats.nl.

OPDRACHT 5C
Ga samen met de deelnemer na of de vragen in de ballon 
zijn beantwoord. 

OPDRACHT 6B
Wijs de deelnemer erop dat belangrijke zinnen vaak aan 
het begin of het eind van een stukje tekst staan (vermijd 
het woord alinea).

OPDRACHT 6C
Deze opdracht gaat over verwijswoorden, maar het is op 
dit nieveau niet nodig om deze term te gebruiken. Zoek 

samen naar antwoord op de vragen en vraag evt. nog 
naar de betekenis van andere verwijswoorden in de tekst. 
Maak duidelijk dat deze vaardigheid heel handig is om een 
tekst beter te kunnen begrijpen. 
Antwoorden:
-  Nick & Simon worden ook aangeduid met: De zangers, 

ze, het duo en beide mannen. 
-  Die: moeders en kinderen
 ze: Nick & Simon
-  Ze: Quinty

OPDRACHT 7B
Bespreek samen met de deelnemer waar hij over gaat 
schrijven. Stel vragen zoals:
-  Met welk vervoersmiddel reis je meestal?
-  Waar erger je je vaak aan?
-  Heb je daardoor schade of kost het je geld? 
Uiteraard is het ook mogelijk om in plaats van een klacht 
een compliment en/of een bedankje te schrijven.

OPDRACHT 7C
Laat de deelnemer in losse woorden aantekeningen 
maken. Benut de vragen om tot een compacte tekst te 
komen met een aanhef en een afsluiting. Ga bij de nabe-
spreking de vragen weer langs.

OPDRACHT 7D
Loop de vragen, genoemd in opdracht 7C samen langs.

OPDRACHT 8A
Probeer u neutraal op te stellen in het milieuvraagstuk, 
zodat de deelnemer zich vrij voelt zijn mening te uiten. 
Koppel telkens terug naar de tekst om aan te tonen dat 
lezen informatie oplevert.

OPDRACHT 9C
Als u inschat dat de deelnemer het invulmodel niet nodig 
heeft, laat hem dan zelf een uitleg schrijven.

OPDRACHT 10A
Laat de deelnemer de tekst niet lezen, maar vooral letten 
op wat opvalt in de folder. Geef evt. de aanwijzing om te 
letten op het overzicht met vragen.

OPDRACHT 10B
Je krijgt antwoord op de vragen:
-  Is een brommerverzekering verplicht?
-  Wat is het verschil tussen WA en Allrisk?
-  Hoe sluit ik een verzekering af?

OPDRACHT 10C
Lees het betreffende deel van de folder voor. Zoek samen 
naar het antwoord en laat de deelnemer navertellen wat 
hij begrepen heeft (zonder er een geheugentest van te 
maken).

OPDRACHT 11A
Voer een discussie met een deelnemer, maar liever met 
een groepje. Gebruik de vragen om eigen ideeën te acti-
veren. Laat het niet alleen bij situaties opnoemen, maar 
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wissel ook uit wat oplossingen en acties kunnen zijn. Stel 
eventueel een gespreksvaardigheid centraal, zoals naar el-
kaar luisteren, bij het onderwerp blijven, aansluiten op een 
ander enz., waar u in de nabespreking op terugkomt. 

12 WOORDEN: EEN PUZZEL MAKEN
Oplossing: kruispunt. 
(bakfiets, brommer/scooter, auto, trein, fiets, stoplicht, 
bus, vrachtwagen, tram)

ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

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

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

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

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

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

goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.

3. Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element 
of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taal-
hulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

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

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende 
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 

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

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

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

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

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

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


