
Dit boekje gaat over allerlei zaken 
rond overlijden.

Succes!

Mijn buurman was 
een aardige man

2F 3



Katern 2F 3, Mijn buurman was een aardige man
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

2F 3

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een verhaal lezen
-  een mening geven
-   een nieuwsbericht lezen
-   een kaart schrijven
- een overzicht lezen
-   een reactie op internet schrijven
-   een informatieve tekst lezen
-   een e-mail schrijven
-   een artikel lezen
-   over eigen ideeën vertellen
-   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 2F 3, Mijn buurman was een aardige man
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een verhaal lezen - Japanner laat zich niet kisten  p. 5

 3 een mening geven - Donor: ja of nee?  p. 6

 4 een nieuwsbericht lezen - Postbezorger ontslagen p. 8

 5 een kaart schrijven - Gecondoleerd  p. 10

 6 een overzicht lezen - Wel of niet verzekerd  p. 12

 7 een reactie op internet schrijven - Hond overleden p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Calamiteitenverlof  p. 16

 9 een e-mail schrijven - Mijn buurman is overleden  p. 18

 10 een artikel lezen - Jonge migrant wil Nederlands graf  p. 20

 11 over eigen ideeën vertellen - Als ik dood ga …   p. 21

 12 een woordspel doen - Woordzoeker   p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

VOORUITKIJKEN 

-  Ben je wel eens op een 
begraafplaats geweest?

-  Waar was dat? 
-  Hoe zag de 

begraafplaats eruit?
-  Mensen zetten vaak 

planten of bloemen bij 
een graf. Waarom doen 
ze dat, denk je? En wat 
vind je daarvan?
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UITVOEREN

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal

-  Hoe oud was je?
-  Waar was je?
-  Wie waren er bij je?
-  Hoe voelde je je?
-  Hoe reageerde je op de gebeurtenis?

OPDRACHT 1A 
Je kind wordt geboren, iemand overlijdt, 
je verhuist naar een andere stad. Dit zijn 
allemaal ingrijpende gebeurtenissen. 
Denk na over een ingrijpende gebeurtenis in 
je eigen leven. Vertel daarover. Schrijf daarna 
je verhaal op.

OPDRACHT 1B
Lees je eigen verhaal na.
Bespreek daarna je verhaal samen.
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OPDRACHT 2B
Lees de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C
1  Vertel het verhaal na in een paar zinnen. Je kunt dit doen door antwoord te geven op de 

volgende vragen.
 - Wat is het probleem in de tekst?
 -  Wie heeft dat probleem?
 -  Welke oplossing wordt voor dat probleem gevonden?
2  Bekijk nog een keer de titel. Waarom heet het verhaal zo? 

2 Lezen: Japanner laat zich niet kisten

OPDRACHT 2A 
Kijk even kort naar de tekst en beantwoord de vragen.
1  Lees de titel. Waar gaat de tekst over, denk je?
2  Wat betekent de uitdrukking in de titel ‘je niet laten kisten’? 

Een rijke, oude Japanner wist dat hij niet lang 
meer te leven had. De man had een grote hekel 
aan zijn zus en haar man. Omdat hij zelf nooit 
getrouwd was geweest, zou zijn erfenis, ongeveer 
40 miljoen euro, naar zijn zus gaan. 

Dit wilde de miljonair voorkomen en daarom 
bedacht hij een plan. Hij maakte een afspraak bij 
de notaris en de timmerman. Twee weken later 
stierf hij.

De notaris liet de zus van de miljonair weten dat 
haar broer zijn hele bezit aan haar had nagelaten. 
Er waren echter twee voorwaarden aan de erfenis: 
ten eerste wenste de man op zee begraven te 
worden. Ten tweede mocht zijn zus het testament 
pas inzien na de begrafenis op zee …

JAPANNER LAAT ZICH NIET KISTEN
De volgende dag ging de zus met een gehuurde 
vissersboot de zee op en stopte na 50 kilometer. De 
zeebodem was hier zo'n 6 kilometer diep. De kist 
gleed van de boot af en zonk onmiddellijk. De zus 
deed alsof ze verdrietig was en haastte zich naar de 
notaris. Deze gaf haar het testament. Toen ze het 
opende, zat er alleen maar een briefje in waarop 
stond: 

Lieve zus,

De afgelopen twee weken heb ik al mijn 

geld van de bank gehaald en hiervoor heb 

ik platina gekocht. Hiervan heb ik een 

mooie kist laten maken en deze ligt nu op 

de zeebodem. Veel succes met duiken.

Groeten,

je broer 
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3 Schrijven: Donor: ja of nee?

OPDRACHT 3A

Lees de volgende informatie over orgaandonatie:

Denk na over het volgende:
-  Spelen emoties een rol bij 

het beantwoorden van de 
vragen?

-  Spelen religieuze of 
andere overtuigingen een 
rol bij het beantwoorden?

Je kunt tijdens je leven besluiten om na je overlijden orgaandonor te worden. Dat 
betekent dat jouw organen na je overlijden beschikbaar zijn voor een ander. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat iemand anders een nier nodig heeft of een lever. Je kunt zelf 
beslissen om orgaandonor na je overlijden te worden. Je kunt daarvoor toestemming 
geven door je te registreren in het Donorregister. Als je dat niet gedaan hebt, dan 
kunnen dokters aan familieleden toestemming vragen om jouw organen te gebruiken. 
Het gaat dan om een situatie waarin je al hersendood bent en zeker zult overlijden. 

Ruim 5,8 miljoen mensen in Nederland hebben bepaald dat ze na hun overlijden hun 
organen willen doneren. Er zijn echter nog veel meer donoren nodig om alle mensen te 
kunnen helpen die wachten op een donororgaan.

Wat zijn jouw ideeën over dit onderwerp? 
1  Mogen jouw organen na je dood worden gebruikt?
2  Neem je zelf deze beslissing of mag je familie na je dood deze beslissing nemen?
Praat er samen over.

OPDRACHT 3B 
Schrijf een tekst waarin je antwoord geeft op de vragen. 
-  Beschrijf eerst de emoties die het onderwerp wel of niet 

oproept.
-  Geef daarna antwoord op de vragen. Licht je antwoorden 

zoveel mogelijk toe.
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Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. Praat samen over de vragen.

OPDRACHT 3C 
Lees je tekst na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is je tekst duidelijk voor de ander?
Hebben jullie dezelfde mening?
Bespreek daarna samen je tekst.

OPDRACHT 3D
Wat kun je doen als je meer informatie over dit onderwerp wilt?
Bespreek dit samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Postbezorger ontslagen

OPDRACHT 4A 
1  Lees de titel van het nieuwsbericht. Waarom denk je dat de postbode ontslagen is?
2  Bekijk het nieuwsbericht. Waar staat de belangrijkste informatie in het bericht? Hoe 
 zie je dat?

DEN HELDER - PostNL heeft een postbezorger 
ontslagen, omdat die eind mei in Den 
Helder een lading rouwpost heeft 
weggegooid. De post werd gevonden in 
een vuilcontainer bij een winkelcentrum. 
Het gaat om in totaal 60 brieven. 
 
Ongeveer de helft van de rouwkaarten 
werd later toch nog bezorgd. De Noord-
Hollandse Malou Fransen ontving haar 
rouwkaart twaalf dagen na de 
verzenddatum. Er zat een brief bij waarin 
het postbedrijf zijn excuses aanbood. 
Malou: ‘Het was wel erg vervelend. 

Postbezorger ontslagen

Gelukkig hoorde ik een dag voor de uitvaart 
dat mijn vroegere buurman was overleden. 
Ik kon er dus wel bij zijn’. Volgens PostNL 
heeft niemand een uitvaart of een crematie 
gemist vanwege de vertraagde bezorging.

De verantwoordelijke postbezorger werd 
snel gevonden. Het is iemand die al langer 
bij de post werkte. De bezorger gaf als 
verklaring dat hij snel naar huis wilde, 
omdat hij voetbal wilde kijken. PostNL liet 
weten dat de man op staande voet is 
ontslagen en kan rekenen op vervolging in 
de rechtbank.

Naar: www.noordhollandsdagblad.nl
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OPDRACHT 4B 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1  Had de vertraagde bezorging van de post ernstige gevolgen? 
2  Waarom heeft de postbezorger de post weggegooid? Welke reden gaf de postbezorger 

voor zijn actie?
3  Schrijf in een paar zinnen op wat er is gebeurd.
Ga als volgt te werk:
Bepaal in elke alinea wat de kernzin(nen) zijn. 
Schrijf de zinnen in het schema. Schrijf ook de titel op.

Titel

Alinea 1

Alinea 2

Alinea 3

Bekijk het schema. Is dit een goede samenvatting van het nieuwsbericht?
4 Lees nog een keer de titel van het nieuwsbericht. Vind je het een goede titel? Wat zou ook 

een goede titel zijn? Je mag kiezen uit:
a.  Postbode gooit rouwkaarten weg
b.  60 rouwkaarten gevonden in een vuilcontainer
c.  PostNL heeft problemen
Waarom vind je dat ook een goede titel?

OPDRACHT 4C 
Bespreek samen de tekst. Beantwoord de vragen.
1  Waarom staat in het nieuwsbericht de reactie van Malou Fransen?
2  Vind je het terecht dat de postbode meteen ontslagen is?
3  In de tekst staat dat de postbode kan rekenen op vervolging in de rechtbank. 
Wat voor straf zou hij volgens jou moeten krijgen? 

                                                         
mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Gecondoleerd

OPDRACHT 5A 
Je gaat in deze opdracht een kaart schrijven om iemand te condoleren. Is een kaart schrijven 
een goede manier om iemand te condoleren? Wat vind jij? Bespreek dit samen.

Lees de situaties:
         
1  Woensdag is de moeder van een oude vriend of vriendin overleden. Je kende de moeder 

wel, maar je had haar al heel lang niet meer gezien. Ze is 85 jaar geworden. Helaas kan je 
niet naar de begrafenis. Daarom besluit je een kaartje te sturen aan je vriend(in) om hem 
(haar) te condoleren. 

2  Je hoort op je werk dat de man van een vrouwelijke collega is overleden. Op het 
mededelingenbord in de kantine hangt een rouwkaart. Op de kaart zie je dat haar man 
pas 54 jaar was en dat ze drie kinderen hebben. Je hebt niet zoveel contact met je 
collega, maar je vindt haar wel aardig. Daarom besluit je een kaartje te sturen om haar te 
condoleren. 
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OPDRACHT 5B 
Kies een van de situaties.

Praat eerst samen over de woorden die passen bij de gekozen situatie. Bij de eerste situatie 
passen persoonlijker woorden dan bij de tweede.
Vertel dan wat je wilt schrijven. 

OPDRACHT 5C 
Lees je kaart na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven? 
Is de tekst duidelijk voor de ander?
Bespreek daarna samen de kaart.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Wel of niet verzekerd

OPDRACHT 6A 
Bekijk het overzicht en beantwoord de vragen.
1  Wat is een uitvaartverzekering?
2  In de titel staat: drie uitvaartverzekeringen op een rij. Wat voor tekst verwacht je dan? 

Drie uitvaartverzekeringen op een rij
Op deze site worden de verzekeringen van drie grote maatschappijen met elkaar vergeleken. 

http://www.uitvaartverzekering-vergelijk.com Uitvaartverzekeringen

Populariteit

Premie o.b.v.
ijkgegevens

Premie Gemiddeld

Premiebetaling

Uitkering
Standaard 

verzekerd bedrag

Type
Beschrijving

Meeverzekerd
Partner

Kinderen

Beoordelingen

Like of Tweet

Meer informatie

VERZEKERING 1

Bereken premie

Meer informatie

87% van de mensen
kiest deze verzekering

€ 10,10
tot 85 jaar

€ 7.000,00

Combinatie
Verzorgde uitvaart 

(€ 4500) +
geldbedrag (€ 2500)

Optie
✔

Meer informatie

VERZEKERING 2

Bereken premie

Meer informatie

6% van de mensen
kiest deze verzekering

€ 13,01
levenslang

€ 7.912,00

Combinatie
Verzorgde uitvaart 

(€ 4912) +
geldbedrag (€ 3000)

Optie
Optie

Meer informatie

VERZEKERING 3

Bereken premie

Meer informatie

3% van de mensen
kiest deze verzekering

€ 12,80
tot 80 jaar

€ 7.110,00

Combinatie
Verzorgde uitvaart 

(€ 6610) +
geldbedrag (€ 500)

Optie
✔

Meer informatie
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Uitleg 

Premie gemiddeld: Dit is wat de verzekering je gemiddeld kost. De echte kosten hangt af van 
 de leeftijd van de verzekerde.
Premiebetaling: Dit geeft aan tot wanneer u voor de verzekering moet betalen.
Standaard verzekerd bedrag: Dit is het bedrag waarvoor u verzekerd bent.
Type: Dit is het soort verzekering: je kunt kiezen voor een verzorgde uitvaart, 
 een bedrag in geld of voor een combinatie van beide.
Beschrijving: Veel verzekeraars bieden een combinatie aan. Dit wil zeggen dat je een 
 pakket krijgt met verschillende diensten, zoals rouwkaarten en een 
 rouwauto en een geldbedrag dat je kunt besteden zoals je wilt.
Partner en kinderen: Dit geeft aan of uw partner/kind wel of niet meeverzekerd is of 
 meeverzekerd kan worden.

Zie het overzicht:
OPDRACHT 6B 
Bekijk nog een keer het overzicht en de informatie die er onder staat. Beantwoord de vragen.
1  Welke verzekering is het meest populair?
2  Bij welke verzekering is de premie het hoogst?
3  Wat is het verschil tussen verzekering 1 en verzekering 2 bij het onderwerp Uitkering?
4  Je wilt graag helemaal zelf kiezen hoe je het uitgekeerde bedrag gaat besteden. Welke 

verzekering kun je het beste kiezen?
5  Wat betekent  zoals in het overzicht in de rij Meeverzekerd? 

OPDRACHT 6C 
Bespreek samen.
1  Heb je zelf een uitvaartverzekering afgesloten? Zo ja, bij welke maatschappij?
 En waarom bij die maatschappij? Zo niet, waarom heb je het niet gedaan?
2  Stel dat je op dit moment een uitvaartverzekering wilt afsluiten. Welke verzekering zou je 

kiezen? Waarom maak je die keuze? Wat is voor jou belangrijk?
3  Maak je wel meer gebruik van vergelijkingssites? Voor welk product of voor welke dienst? 

Vind je dat handig?

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Hond overleden 

OPDRACHT 7A
Lees het bericht van Ellen op het huisdierenforum.

http://www.huisdierenforum.nl Hond overleden

Geplaatst 
door Ellen

De hond van mijn moeder is gisteren overleden, hij was 13 jaar haar 
beste vriend. Mijn moeder wil nu graag afscheid nemen van hem. Ze 
vroeg mij wat ze het beste kan doen. Zelf heb ik eigenlijk nog nooit 
nagedacht over dode huisdieren en wat je daarmee moet doen. Is een 
afscheid bij een dier niet een beetje gek? Ik heb ook geen flauw idee wat 
de mogelijkheden zijn. Wie weet dat? En wat moet ik tegen mijn moeder 
zeggen?

Hond overleden

huisdierenforum

Portal Forums Evenementen Inloggen

nieuw antwoord

OPDRACHT 7B 
Reageer op de vragen van Ellen. 
Heb je een huisdier: schrijf dan daarna op wat jij zelf zou doen als je huisdier was overleden.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. Maak eventueel gebruik van de informatie uit de folder 
van een dierenarts hiernaast. 
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Wat kun je doen als je huisdier overleden is?

Uw huisdier begraven? Kosten 

In eigen tuin gratis Toestemming vragen bij gemeente. 
  Niet toegestaan bij een huurhuis. 

Dierenbegraafplaats 225 – 325 euro Afhankelijk van de grootte van de hond.

Uw huisdier cremeren? Kosten 

Individuele crematie ca. 170 euro As wordt meegegeven aan eigenaar.

Crematie in een groep ca. 100 euro As wordt uitgestrooid op een nader te  
  bepalen plek.

Destructie Kosten 

 10 – 25 euro Huisdier wordt vernietigd en verwerkt tot 
  slachtafval.

OPDRACHT 7C 
Lees je reactie na.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Is je reactie duidelijk voor de ander?
Hebben jullie dezelfde mening?
Bespreek daarna samen je reactie.

OPDRACHT 7D
Vertel tot slot kort wat jouw mening is.
Geef daarbij een of meerdere duidelijke argumenten.

                                                         
mijn aantekeningen
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8 Lezen: Calamiteitenverlof

OPDRACHT 8A 
Bekijk de titel en de tussenkopjes. Beantwoord de vragen. 
1  Waar zou je deze tekst kunnen tegenkomen? 
2  Wat weet je al over verlof opnemen op je werk?
3  Heb je wel eens calamiteitenverlof of buitengewoon verlof opgenomen? Waarvoor?

Calamiteitenverlof is er voor problemen in 
het privéleven die u onmiddellijk moet 
oplossen. Wij betalen uw salaris in dit geval 
gewoon door.

Wanneer heeft u recht op 
calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof is wettelijk geregeld. U 
kunt dit alleen opnemen bij zeer bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. En bij 
onvoorziene omstandigheden waarvoor u 
onmiddellijk vrij moet nemen. U kunt 
calamiteitenverlof opnemen als: 
 • een familielid overlijdt;
 • uw partner bevalt. 

Maar bijvoorbeeld ook als: 
 • u een loodgieter moet regelen omdat 
  de waterleiding is gesprongen;
 • u een ziek kind van school moet halen;
 • u (plotseling) naar de dokter moet en 
  dit alleen onder werktijd kan. 

Als een familielid overlijdt heeft u recht op 
verlof. Hoeveel dagen u verlof mag opnemen 
is afhankelijk van welk familielid overlijdt. 
Bij overlijden van uw partner, kind of 
(schoon)ouder heeft u recht op vier dagen 
vanaf de dag van overlijden tot en met de 
dag van de begrafenis of crematie. Als uw 
broer/zus, schoonzus/zwager, kleinkind of 
grootouder overlijdt, heeft u recht op twee 

Calamiteitenverlof
dagen, de dag van overlijden en de dag van de 
begrafenis of crematie. Bij het overlijden van 
andere familieleden heeft u recht op één dag, 
namelijk de dag van de begrafenis of de 
crematie.

Als uw partner bevalt heeft u recht op twee 
dagen kraamverlof  en drie dagen (onbetaald) 
ouderschapsverlof.

In andere gevallen duurt het 
calamiteitenverlof zo lang als nodig is om de 
eerste problemen op te lossen. Het verlof kan 
een paar uur tot een paar dagen duren. Dit is 
altijd in overleg met uw leidinggevende van 
de afdeling.

Buitengewoon verlof
In een aantal situaties kunt u buitengewoon 
of bijzonder verlof aanvragen. Deze situaties 
zijn niet in de wet vastgelegd, maar kunnen 
per werkgever verschillen. In ons bedrijf heeft 
u recht op buitengewoon verlof bij:
 • een verhuizing, u heeft recht op 
  maximaal twee dagen.
 • een eigen huwelijk, u heeft dan ook 
  recht op twee dagen.
 • een huwelijksjubileum van ouders, 
  schoonouders of grootouders, dan 
  heeft u recht op één dag.
Op deze dagen wordt u doorbetaald. 
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OPDRACHT 8B 
Zoek in de tekst antwoord op de vragen. Het is niet nodig om de hele tekst te begrijpen. 
1  Zet informatie over het calamiteitenverlof in het schema hieronder. 

Calamiteit Hoeveel dagen betaald 
verlof?

1 Als een familielid overlijdt:

 - partner, kind of (schoon)ouder

 - broer/zus, schoonzus/zwager, kleinkind of grootouder

 - andere familieleden

 

 

 

2 Bij bevalling van uw partner:

3 Overige persoonlijke omstandigheden:

2  Heb je recht op verlof als een goede vriend overlijdt? 
3  Wat is het verschil tussen calamiteitenverlof en buitengewoon verlof?

OPDRACHT 8C
Kijk nog eens naar de tekst en naar je schema en bespreek de volgende vragen.
1  Vind je dat het calamiteitenverlof goed geregeld is? Waarom wel? Waarom niet?
2  Wat zou je doen als een goede vriend overlijdt en je moet werken op de dag van de 

begrafenis?
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9 Schrijven: Mijn buurman is overleden 

OPDRACHT 9A
Stel, je krijgt vandaag bericht dat je buurman is overleden. Zie de rouwkaart hieronder. Hij 
woont al heel lang naast je. Je wilt graag naar de begrafenis, maar je moet werken. Je besluit 
een mail te sturen naar je leidinggevende waarin je vraagt of je een paar uur verlof kan krijgen 
om naar de begrafenis te gaan. 
Bekijk eerst de rouwkaart. Gebruik de gegevens uit de rouwkaart in je mail. 
Je moet je leidinggevende ervan overtuigen dat je naar de begrafenis mag gaan. Bedenk 
hiervoor eerst argumenten: waarom is het voor jou belangrijk dat je naar deze begrafenis 
gaat? Verzin een paar argumenten. Schrijf de argumenten in steekwoorden op. 

WILHELMUS ADRIANUS SCHOLTEN
WILLEM

30 augustus 1952  † 15 april 2015

Anneke en Fred
 Mieke, Omar en Jolien
 Bert

Willemien en Alain
 Marco en Sylvia

Van Houtenstraat 20
1506 AG Assendelft

Willem is thuis, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 september om 11.00 uur 
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkstraat in Krommenie.

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve vader en opa
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-  Wat is je vraag?
-  Welke argumenten kun je gebruiken?
-  Welk voorstel kun je doen?

Opdracht 9B 
Schrijf de mail naar je leidinggevende.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHT 9C 
Lees je mail na.
Staat alles erin en is de opbouw goed?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je mail.

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Jonge migrant wil Nederlands graf

OPDRACHT 10A
Lees alleen de titel van de tekst. 
Wat zou de schrijver bedoelen met deze titel? Kun je de titel uitleggen?

Dennis Friperson (37) heeft zojuist een 
Ghanese uitvaartdienst verzorgd in de 
Amsterdamse migrantenbuurt Bijlmer. 
Familie en vrienden namen afscheid van 
de overledene voordat het lichaam naar 
Ghana zou worden teruggevlogen.
 
Emoties
Volgens Dennis was het heel druk bij de 
kerk. 'Chaotisch, uitbundig en kleurrijk. Ik 
had met de familie afgesproken dat de kist 
dicht zou blijven. Maar toen kwam een neef 
en van hem moest de kist weer open.' Aan 
het eind van de dienst werd de kist opnieuw 
gesloten, maar daar bleef het niet bij. 'Op 
weg naar de rouwauto kwam er nog een 
tante aanrijden. Vervolgens moest de kist 
wéér open! En pas daarna zijn we naar 
Schiphol vertrokken. Toen alles achter de 
rug was, was ik wel opgelucht!'
 
Eigen bedrijf
Friperson begon tien jaar geleden als drager 
van doodskisten bij een Nederlandse 
uitvaartmaatschappij. Hij merkte dat de 
niet-Nederlandse diensten weinig aandacht 
kregen van zijn werkgever. Zijn baas 
speelde daarom alle 'kleurrijke' uitvaarten 
aan Friperson door, die van half 
Surinaamse, half Tunesische komaf is. In 
2006 besloot Friperson zijn eigen 
uitvaartbedrijf te beginnen, gespecialiseerd 
in multiculturele uitvaartzorg.

Jonge migrant wil Nederlands graf, maar geen cake 
Nederlands graf
Volgens Friperson heeft de jongere 
generatie migranten een minder sterke 
band met het geboorteland van hun ouders. 
Zij willen liever in Nederland begraven 
worden. Maar zonder koffie en cake. Zoveel 
culturen en religies, zoveel wensen weet 
Friperson. Alle hindoes willen gecremeerd 
worden, Chinese uitvaarten zijn uitbundig, 
terwijl Marokkanen juist een sobere 
begrafenis prefereren.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep

Eigen begrafenis?
Dennis weet ook hoe zijn eigen begrafenis 
er uit moet zien: ‘Als ik zelf heen ga, dan zal 
het op zijn Surinaams moeten! We nemen 
de tijd om afscheid te nemen, vaak met live 
muziek. De gang naar het graf is heel 
swingend. We dansen met de kist, we 
drinken, we lachen en we zingen. Een traan 
en een lach zijn dicht met elkaar 
verbonden.'

OPDRACHT 10B
Lees de tekst en bespreek de vragen.

1  Welke informatie in de tekst is nieuw voor je? 
2  De tekst gaat over verschillende uitvaartgewoontes. Ben je weleens bij een uitvaart 

geweest die helemaal anders was dan je gewend bent? Zo ja, vertel erover.
3  Zou je zelf willen werken in de uitvaartzorg? Waarom wel of niet?
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11 Spreken: Als ik dood ga … 

OPDRACHT 11A
Kies één van de twee volgende opdrachten:
1  Beantwoord de volgende vragen en geef er uitleg bij:
 -  Wil je begraven of gecremeerd worden?
 -  Waar wil je begraven worden? Of wat moet er na crematie met je as gebeuren?
 -  Aan wat voor soort uitvaart denk je? Eenvoudig, of niet, met muziek, dansen, eten en 
  drinken, met veel of weinig mensen etc.

2  Vertel over een begrafenis die je hebt meegemaakt, als kind of volwassene.
 Je kunt hierbij de volgende vragen gebruiken:
 -  Wie werd begraven of gecremeerd?
 -  Waar was de uitvaart?
 -  Wat werd er tijdens de uitvaart gedaan? 
 -  Hoe werd de dode geëerd?
 -  Hoe was de sfeer?

Bedenk van te voren wat je wilt zeggen. Je kunt zo nodig een paar steekwoorden 
opschrijven. 

OPDRACHT 11B
Vertel je verhaal aan je begeleider. 
Tip: doe het gesprek nog een keer en neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11C 
Bespreek de opdracht samen na. 
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.
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12 Woorden: Woordzoeker

OPDRACHT 12 
Horizontaal, verticaal en diagonaal!
Zoek onderstaande woorden in de woordzoeker:

                    N E Z  
R F S S I N E F R E I A T  
X S F S P C A T Z L C H S  
V L I G C R S I I R R T P  
Z Z T N G C U M E B A R S  
R P R I E H A M I A I A I  
P N A R R F A G L I N A H  
E E A E E T A P F H N K U  
F D V K I I F R D J O W R  
R J T E N A D Q G T P U U  
I I I Z A O X S R E C O U  
G L U R E T J E I U B R H  
D R G E S S O T Z U N O S  
Y E L V K I O N X H H H F  
B V M L R K S S O L I R A  
I O L 

begraafplaats      
begrafenis     
crematie        
erfenis       
familie     
graf TERUGKIJKEN
huisdier
kist
overlijden
rouwkaart
uitvaart
urn
verhuizen
verzekering

                                                         
mijn aantekeningen
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TERUGKIJKEN

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

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd? 
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke vond je 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



2F 3 | Mijn buurman was een aardige man

24

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 
samen met uw deelnemer een vergelijkingssite bekijken 
voor een product dat de deelnemer wil kopen. U kunt ook 
een folder bekijken van een uitvaartverzekering.
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
Let op! Voor een anderstalige deelnemer is het misschien 
niet vanzelfsprekend om het graf van een familielid regel-
matig te bezoeken en te verzorgen.
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OPDRACHT 1A
Geef hier geen aanwijzingen op de vorm (dus de spelling 
of de zinsbouw). Het gaat hier om de inhoud van de tekst. 
Als een deelnemer expliciet vraagt naar aanwijzingen, 
wees er dan terughoudend in.

OPDRACHT 2A
In deze opdracht scannen de deelnemers de tekst. Ze 
lezen hem niet. Tijdens dit scannen vallen sommige woor-
den op. Laat de deelnemers aan de hand van deze woor-
den en de titel bedenken waar de tekst over gaat. 
Antwoord op vraag 2:
je niet laten kisten = je niet op je kop laten zitten, je niet 
klein laten krijgen, je niet voor de gek laten houden
Voorbeeld: 
De fietsenmaker is gisteren overvallen. Hij zei in de krant 
dat hij zich zeker niet laat kisten.
Hans is 76 en vaak ziek, maar hij laat zich niet kisten.

(Voor opdracht 3 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4A
In een krantenbericht staat de belangrijkste informatie 
altijd in de (meestal) vetgedrukte, eerste alinea. 

OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1 Geen, ze hoorde op tijd dat haar buurman overleden 

was.
2  Hij wilde naar het voetbal kijken.
3  

Titel Postbezorger ontslagen / Postbode dumpt 
rouwkaarten

Alinea 1 Post NL heeft een postbezorger ontslagen, 
omdat die eind mei in Den Helder een lading 
rouwpost heeft gedumpt.

Alinea 2 Volgens Post NL heeft niemand een uitvaart 
of crematie gemist vanwege de vertraagde 
bezorging.

Alinea 3 Post NL liet weten dat de man op staande 
voet is ontslagen en kan reken op vervolging 
in de rechtbank.

OPDRACHT 4C
De eerste vraag is een lastige. Het personaliseren van 
nieuwsberichten gebeurt om artikelen een persoonlijke 
insteek te geven. Dan staan ze ‘dichterbij de mensen’.

OPDRACHT 5B
Laat de deelnemers hier een situatie kiezen die dicht bij 
hun belevingswereld ligt. Let op: de afstand in de twee si-
tuaties tussen de afzender en de geadresseerde verschilt. 
De kaart in situatie 2 zal wat ‘formeler’ zijn. De deelnemer 
kent de collega niet goed. 

OPDRACHT 6A
Antwoorden:
1  Een uitvaartverzekering is een verzekering waarmee u 

de kosten van een uitvaart verzekerd.
2  Op deze site worden drie uitvaartverzekeringen met 

elkaar vergeleken.

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1  verzekering 1
2  verzekering 3
3  Bij verzekering 1 is een lager bedrag verzekerd.
4  verzekering 3, daar staat ‘vrije keus’.
5  Dit betekent dat kinderen standaard zijn meeverzekerd.

OPDRACHT 6C
Denk aan sites als www.beslist.nl en www.vergelijk.nl.

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.) 

OPDRACHT 8A
Antwoord:
1  In een gids voor het personeel van een bepaald bedrijf

OPDRACHT 8B
Antwoorden:

Calamiteit Hoeveel dagen 
betaald verlof?

1 Als een familielid overlijdt:
 - partner, kind, (schoon)ouder
 - broer/zus, schoonzus/zwager,  
  kleinkind, grootouder
 - ander familielid 

4 dagen
2 dagen

1 dag

2 Bij bevalling van uw partner: 2 dagen

3 Overige persoonlijke omstandig-
 heden: 

In overleg met 
leidinggevende

OPDRACHT 9B
Bespreek ook vragen als:
-  hoe spreek je je leidinggevende aan?
-  welke toon gebruik je in je mail?

(Voor opdracht 10 en 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 12
Oplossing:

                    N E Z  
R F S S I N E F R E I A T  
X S F S P C A T Z L C H S  
V L I G C R S I I R R T P  
Z Z T N G C U M E B A R S  
R P R I E H A M I A I A I  
P N A R R F A G L I N A H  
E E A E E T A P F H N K U  
F D V K I I F R D J O W R  
R J T E N A D Q G T P U U  
I I I Z A O X S R E C O U  
G L U R E T J E I U B R H  
D R G E S S O T Z U N O S  
Y E L V K I O N X H H H F  
B V M L R K S S O L I R A  
I O L 
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

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

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

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


