
Dit boekje gaat over school,  
schoolregels en meehelpen op de 
school van je kind.

Succes!

De school  
van je kind

2F 6



Katern 2F 6, De school van je kind 
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

2F 6

Taaltaken: 
- een verhaal schrijven
- een krantenbericht lezen
- een tekst schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een zakelijke e-mail schrijven
- een brief van de school lezen
- een oproep aan ouders schrijven
- een schema lezen
- een verslag schrijven
- een nieuwsbrief lezen
- je mening 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.



2F 6 | De school van je kind

3

Katern 2F 6, De school van je kind 
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 2F. 

VOORUITKIJKEN

Bekijk de afbeeldingen en beantwoord de 
volgende vragen. 

In dit boekje kun je oefenen met:

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

- Heb je kinderen?
- Zitten ze nog op school? Op welke school? 

Op welke school hebben ze gezeten?
-  Ben je actief (geweest) op de school van je 

kind?
- Wat doe je of wat heb je gedaan?

 1 een verhaal schrijven – Mijn eigen verhaal  p. 4

 2 een krantenbericht lezen – Werken en leren in de supermarkt p. 5

 3 een tekst schrijven – Helpen met het huiswerk  p. 7

 4 een informatieve tekst lezen – Extra vrije dagen  p. 9

 5 een zakelijke e-mail schrijven – Een mail aan de directeur van de school p. 11

 6 een brief van de school lezen – Ouders in de schoolbanken p. 13

 7 een oproep aan ouders schrijven – De laatste schooldag p. 15

 8 een schema lezen – Naar de middelbare school  p. 17

 9 een verslag schrijven – Een stukje voor de schoolkrant p. 18

 10 een nieuwsbrief lezen – Schoolreis naar Berlijn  p. 20

 11 een gesprek voeren – Dat vind ik ook  p. 22

 12 een woordspel doen – Een rebus  p. 23
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UITVOEREN

1 Schrijven: Mijn eigen verhaal 

OPDRACHT 1A
Op welke soort school/scholen heb je 
gezeten? 
Wat voor werk doe je? Heb je daar een 
opleiding of cursus voor gedaan? 
Welke herinneringen heb je aan je school, 
opleiding of een cursus die je hebt gedaan?

Praat met je begeleider over je ervaringen. 
Schrijf daarna je verhaal op.

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

- In welke vakken was je goed? En waar was 
je juist niet goed in?

- Aan welke docent heb je een speciale 
herinnering?

- Hoe kijk je terug op je tijd op school? 
Positief? Negatief? Waarom?
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2 Lezen: Werken en leren in de supermarkt

OPDRACHT 2A 
Lees de titel en bekijk de afbeeldingen. 
1 Waar gaat de tekst over, denk je?
2 Lees de eerste alinea van de tekst. Deze is vetgedrukt.
- Klopt je antwoord bij vraag 1?
- Op welke vragen krijg je antwoord in deze alinea?

Wie?     ja   nee
Wat?     ja   nee
Waar?    ja   nee
Wanneer?   ja   nee
Hoe?     ja   nee
Waarom?   ja   nee

DEN HAAG – Supermarkt Allert Geijn 
gaat nu ook gratis huiswerkbegeleiding 
in Den Haag aanbieden. Binnenkort 
kunnen scholieren die een bijbaantje 
hebben in het bedrijf hun huiswerk 
maken op het werk. Het personeel kan 
zich vrijwillig aanmelden. Bij de 
supermarkten van Allert Geijn in 
Amsterdam en Utrecht kan dit al langer. 
 
In Amsterdam bestaat de service sinds 2011. 
De bijlessen zijn een groot succes. De jonge 
medewerkers komen één of twee keer per 
week bij elkaar in de kantine om hun 

huiswerk te maken. De scholieren worden 
hierbij ondersteund door studenten van de 
universiteit. Deze beantwoorden vragen en 
letten erop dat de jongeren ook echt hun 
huiswerk maken.

Allert Geijn werkt samen met een 
organisatie die zich inzet voor betere kansen 
voor jongeren op de arbeidsmarkt. Volgens 
de supermarkt snijdt het mes aan twee 
kanten. Jongeren in grote steden presteren 
door de hulp beter op school. En op deze 
manier blijven de jonge medewerkers 
langer bij de supermarkt werken.

Werken en leren in de supermarkt

Bron: www.omroepwest.nlOPDRACHT 2B 
Lees de tekst stil voor jezelf. Beantwoord de vragen.
1 Hoe is de huiswerkbegeleiding georganiseerd? In welke alinea staat het antwoord op deze 

vraag?
2 In welke alinea lees je waarom de supermarkt deze begeleiding organiseert? 
3 In de derde alinea staat: Volgens de supermarkt snijdt het mes aan twee kanten. 
a In welke zinnen wordt de betekenis van deze uitdrukking duidelijk gemaakt?
b Leg nu uit wat er bedoeld wordt met de ‘twee kanten’ in de uitdrukking.

OPDRACHT 2C
Vind je dat ook andere supermarkten huiswerkbegeleiding zouden moeten organiseren? 
Praat hierover met je begeleider.
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3 Schrijven: Helpen met huiswerk 

OPDRACHT 3A 
Vroeger kreeg je op de basisschool geen of weinig huiswerk, tegenwoordig is dat anders. 
Sommige ouders helpen hun kinderen al op de basisschool met spreekbeurten en huiswerk. 
Lees de volgende teksten over huiswerk:

Hieronder staan twee opdrachten over helpen met huiswerk.
Lees de opdrachten en kies er één (of doe ze allebei).
1 Had jij vroeger huiswerk op de basisschool?
 - Was er iemand die je kon helpen met huiswerk? Had je die hulp nodig? 
 - Kreeg je op de middelbare school hulp? Zo ja, van wie? Waaruit bestond de hulp?  

Denk aan: het huiswerk plannen, overhoren, het schrijven van een werkstuk etc. 
 - Als je geen hulp kreeg: hoe vond je dat? Vervelend of niet?
2 Heeft jouw kind hulp nodig bij het huiswerk? Zo niet, hoe komt dat?
 - Zo ja, hoe vaak is hulp nodig?
 - Wie kan (kunnen) je kind helpen? En waaruit bestaat die hulp? Denk aan: controle van 

het huiswerk, overhoren, plannen etc.
Bespreek samen de vragen van de opdracht die je hebt gekozen.

Ahmed: ‘Mijn zoon zit in de tweede klas van het vmbo. Vorig jaar ging het niet zo 
goed. De mentor adviseerde ons toen om hem te helpen bij de planning van zijn 
huiswerk. Na school mag hij eerst een half uurtje gamen en daarna moet hij aan zijn 
huiswerk. Dat is de afspraak. En elke zaterdag maken we samen een weekplanning. 
Hij vindt het lastig om zijn tijd goed in te delen en de planning helpt hem daarbij.’ 

Wesley: ‘Ik help mijn dochter eigenlijk nooit met haar huiswerk. Ze zit in groep 8 
van de basisschool en tot nu toe heeft ze geen hulp nodig. Dat is fijn. Ze is heel 
zelfstandig en ik hoop dat dat op de middelbare school zo blijft. En als het niet goed 
gaat, horen we dat vanzelf en zullen we doen wat nodig is.’
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OPDRACHT 3B
Schrijf een tekst met een inleiding, kern en slot. 
Begin je tekst met een inleiding van één of twee zinnen.
Schrijf dan over je ervaringen van vroeger en/of over hulp aan je eigen kind.
Sluit je tekst af met één of twee zinnen.
Geef je tekst een titel.

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

OPDRACHT 3D 
Voor sommige mensen is ‘mijn kind helpen 
met het huiswerk’ een reden om naar een 
lees- en schrijfcursus te gaan. Hoe zit dat bij 
jou?
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4 Lezen: Extra vrije dagen

OPDRACHT 4A 
Bekijk de tekst.
1 Waar zou je deze tekst kunnen vinden?

2 Voor wie is deze tekst bedoeld?

3 Met welk doel is deze tekst geschreven?

Extra vrije dagen
Onze basisschool krijgt regelmatig de 
vraag of een kind extra vrij kan krijgen. 
Dan gaat het om vrij vragen voor het 
wegbrengen van oma naar Schiphol of 
om een extra vakantiedag omdat de reis 
dan goedkoper is. Vooral rond de 
schoolvakanties krijgen we steeds meer 
van dit soort vragen. Dat is vervelend.
Ook de laatste schooldagen voor een 
vakantie zijn belangrijk voor de leerlingen!

Regels voor extra vakantie
De minister heeft duidelijke regels 
opgesteld. Hier moet de school zich aan 
houden. U mag voor uw kind buiten de 
schoolvakanties voor maximaal 10 
schooldagen vrij vragen als:
• u door uw werk alleen buiten de    
 schoolvakanties met vakantie kan;
• u een zelfstandig bedrijf hebt;
• u familie wilt bezoeken buiten Nederland.
U moet deze vrije dagen minimaal drie 
maanden van tevoren schriftelijk 
aanvragen bij de directeur van onze school. 

Let op: de extra vrije dagen mogen niet vallen 
in de eerste twee weken na de zomervakantie. 

Regels voor een extra vrije dag
Daarnaast mag de directeur maximaal 10 
dagen per jaar toestemming geven voor 
extra vrije dagen. Hij kan vrij geven als er 
‘gewichtige’ omstandigheden zijn. U kunt 
hierbij denken aan:
• een verhuizing;
• overlijden van een familielid;
• een huwelijk;
• een religieuze feestdag.
Nb. Het verzorgen van een zieke ouder is geen 
gewichtige omstandigheid!

Leerplichtambtenaar
Geeft de directeur geen toestemming voor 
een extra vrije dag en is de leerling toch niet 
op school? Dan bent u als ouder strafbaar. 
Er is dan sprake van ongeoorloofd verzuim. 
De directeur moet dit verzuim melden aan de 
leerplichtambtenaar. 

Schoolgids 2015 - pag 6Basisschool Oranjeboom
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 4B 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1 In de tekst staat dat de directeur vrij kan geven als er ‘gewichtige’ omstandigheden zijn. 

Wat betekent ‘gewichtige’? Ken je een ander woord dat hetzelfde betekent?
2 In de laatste alinea staat: Er is dan sprake van ongeoorloofd verzuim. Wat betekent 

‘ongeoorloofd verzuim’? Lees de alinea nog een keer. Je kunt het antwoord daar vinden. 

Bespreek de antwoorden met je begeleider. Zijn er nog andere woorden die je moeilijk vindt? 

OPDRACHT 4C 
Lees de vier situaties hieronder.
Bekijk of extra vrije dagen volgens de regels mogen en bedenk of de directeur toestemming 
zal geven. Bespreek de antwoorden met je begeleider en licht ze toe. 
1 Herman van Zande is eigenaar van een camping. Hij heeft een dochter van 11. Zij zit op 

basisschool Oranjeboom. Herman wil met zijn vrouw en dochter in maart twee weken op 
vakantie. Dit heeft hij aangevraagd bij de directeur. 

2 Jasmijn zit in groep 8 van basisschool Oranjeboom. Haar moeder heeft al een paar dagen 
griep. Jasmijn blijft vandaag thuis van school. Dan kan ze haar moeder verzorgen. 

3 Vincent en Marisa zitten allebei op basisschool Oranjeboom. Ze gaan met hun ouders 
op vakantie naar Spanje. Hun ouders werken allebei bij PostNL. Het vliegtuig vertrekt op 
woensdag 1 juli. Dit was een aanbieding. De laatste schooldag is 4 juli. De moeder van 
Vincent en Marisa vraagt vrij aan de directeur. 

4 Filiz is 8 jaar, ze zit in groep 5 van basisschool Oranjeboom. De oudere broer van 
Filiz trouwt op donderdag 12 januari. De moeder vraagt vrij aan de directeur van de 
basisschool. 

OPDRACHT 4D 
Bij ongeoorloofd verzuim moet de school contact opnemen met de leerplichtambtenaar. 
Weet jij wat zo’n ambtenaar doet? Heb jij wel eens te maken gehad met deze ambtenaar?
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5 Schrijven: Een e-mail aan de directeur van de school

OPDRACHT 5A
Je gaat in deze opdracht een e-mail schrijven aan de directeur van de school van je kind. In 
deze e-mail vraag je of je kind extra vrije dagen kan krijgen.
Kies een van de situaties hieronder. Je kunt ook zelf een situatie bedenken waarin je vrij 
vraagt. 

Bespreek met je begeleider de situatie die je gekozen hebt.  
Bespreek ook de argumenten die je in je e-mail kunt gebruiken.

OPDRACHT 5B
Schrijf de e-mail aan de directeur van de school van je kind.  
Gebruik hiervoor het schema hieronder.

1 Bedenk wat je schrijft in de onderwerpregel. Dat moet kort en duidelijk zijn.
2 Bedenk welke aanhef je gebruikt. Het is een zakelijke e-mail. 
3 Alinea 1: Geef informatie over je kind. Verzin in welke groep het zit en bij welke 

leerkracht. 
 Alinea 2: Leg de situatie uit. Vertel op welke data je vrij wilt. Noem een of meer 

argumenten waarom je vindt dat je kind vrij moet hebben.
 Alinea 3: Vraag om een reactie. 
4 Bedenk hoe je de e-mail afsluit.

1 
Je werkt in een restaurant 
op het strand. Je bent kok. 
Je wilt graag een week vrij in 
juni. 

2 
Een neef van je gaat op 
26 september trouwen in 
Marokko. Hij verwacht jou en 
je gezin natuurlijk ook.

3
Het is 5 november en het 
einde van de Ramadan. Je 
broer in Zweden heeft jou 
en je gezin uitgenodigd voor 
het Suikerfeest.
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

OPDRACHT 5C 
Lees je e-mail na.
Staat alles erin?
Is de onderwerp-regel kort en duidelijk?
Heb je de situatie duidelijk uitgelegd?
Heb je de e-mail in alinea’s verdeeld?
Bespreek daarna samen je e-mail.
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6 Lezen: Ouders in de schoolbanken

OPDRACHT 6A
Bekijk de brief die hieronder staat en beantwoord de vragen.
1 Wat voor brief is het?

2 Waarom zit er een strookje onderaan de brief?

Eindhoven, 23 oktober 2015
Betreft: ouders in de schoolbanken

Beste ouders, verzorgers,

Elk jaar nodigen wij de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit de brugklas uit om een 
kijkje te nemen in de klas. Op zaterdag 11 november is het weer zover. U mag voor een 
ochtend plaatsnemen in de schoolbanken. Het is de bedoeling dat u op deze ochtend 
ervaart wat uw zoon of dochter elke dag op school meemaakt. Wij hopen dat wij hiermee 
uw betrokkenheid bij de school vergroten.

Tijdens deze ochtend volgt u een aantal lessen. Vergeet u niet de schoolboeken van uw kind 
mee te nemen. De lessen beginnen om half 9 en eindigen om 13 uur. ’s Middags bent u dus 
vrij! In de week van 3 november ontvangt u een boekje met uw lesrooster en de regels van 
de school. Aan deze regels moet u zich houden als u met de lesochtend meedoet. Als u 
bijvoorbeeld te laat komt, dan moet u een briefje halen bij de conciërge. Wij vragen u na 
afloop een evaluatieformulier in te vullen. 

Wilt u meedoen met deze lesochtend? Dan vragen wij u onderstaand strookje in te vullen. 
Uw zoon of dochter kan dit inleveren bij de receptie. Graag voor 1 november a.s. 

Wij hopen u te zien op zaterdag 11 november!

Met vriendelijke groet,
Renate van Dam
Coördinator brugklassen

De ouder(s)/verzorger(s) van ____________________________________________ uit klas ___________ 
neemt/nemen deel aan Ouders in de schoolbanken op zaterdag 11 november.

1.  Voornaam: ______________________________          Achternaam: ______________________________

2.  Voornaam: ______________________________          Achternaam: ______________________________
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OPDRACHT 6B  
Ben of was jij betrokken bij de school van je kind? Op welke manier? Wat doe je op school 
of wat heb je gedaan? Denk bijvoorbeeld aan pleinwacht, mee op schoolreis, helpen bij de 
overblijf. 

OPDRACHT 6C 
Lees de brief. 
Maak een korte samenvatting van de brief. Gebruik hiervoor de vragen die hieronder staan. 
1 Waarom organiseert deze school ‘Ouders in de schoolbanken’? 
2 Wat weet je over de lesochtend na het lezen van de brief? 
3 Hoe kun je je opgeven?

OPDRACHT 6D
Zou jij je aanmelden voor deze lesochtend? Waarom wel? Waarom niet?
De school organiseert deze lesochtend om de betrokkenheid van de ouders bij de school te 
vergroten. 
Wat vind jij? Helpt zo’n ochtend voor jou om je meer betrokken te voelen?
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7 Schrijven: De laatste schooldag 

OPDRACHT 7A
Op de basisschool heeft vaak elke klas een klassenouder. Die helpt de leerkracht bij 
verschillende activiteiten, zoals het schoolreisje en het sinterklaasfeest. 

Stel, je bent zo’n klassenouder. Het is half juni. Vrijdag 2 juli is de laatste schooldag. Op deze 
dag wordt een feestelijke lunch georganiseerd. Je hebt daarbij hulp nodig van andere ouders 
en daarom schrijf je een oproep aan hen. Deze oproep moet op de deur van de klas komen te 
hangen, zodat iedereen deze kan zien. 

Je wilt hulp bij de voorbereiding (op 1 juli) en op de dag zelf (op 2 juli). De ouders kunnen 
zich bij jou opgeven. Het doel van de oproep is de hulp van zoveel mogelijk ouders te krijgen.

Denk bij het schrijven van de oproep aan:
- een titel die de aandacht trekt van de lezer;
- een beginzin waarin iedereen zich herkent;
- enthousiasme in je tekst;
- de dagen waarop je hulp nodig hebt;
- wat voor hulp je nodig hebt;
- een sterke slotzin;
- je e-mailadres of telefoonnummer;
- een opvallende en kleurige lay-out.

Bespreek eerst samen wat je wilt gaan schrijven. 
Maak aantekeningen. 

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 7B 
Schrijf nu de oproep.

OPDRACHT 7C 
Lees je oproep na.
Staat alle informatie erin? 
Controleer dit met de tips van opdracht 7A. 
Is je toon enthousiast?
Verwacht je dat veel ouders zich aanmelden? 
Bespreek daarna samen je oproep.
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8 Lezen: Naar de middelbare school

OPDRACHT 8A 
Na de basisschool moeten ouders en hun kinderen kiezen voor een middelbare school die 
past bij het schooladvies. De leerkracht van groep 8 geeft een schooladvies voor het soort 
school, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo. Hij of zij baseert het advies op de prestaties van het 
kind tijdens de hele schoolperiode. Ook wordt op de meeste scholen de citotoets afgenomen. 
Meestal klopt de score op de citotoets met het advies van de leerkracht. Als een kind beter 
scoort op deze toets, kan het advies worden aangepast. 

Als het schooladvies voor je kind definitief is, dan moet je samen met je kind op zoek naar 
een school. Soms zijn er meer scholen in je woonplaats waar je bijvoorbeeld vmbo of havo 
kan volgen. Dan moet je kiezen.

Waar let je op bij het kiezen van een school? Praat hier samen over. Denk aan:
- afstand;
- grootte van de school;
- sport op school;
- huiswerkbegeleiding;
- je geloof;
- vriendjes naar dezelfde school;
- gebruik van laptops of tablets;
- de sfeer op school;
- een school met zowel vmbo, havo als vwo.

OPDRACHT 8B 
1 Bekijk het schema. Waarover geeft het schema informatie?
2 Bespreek het schema met je begeleider. 

OPDRACHT 8C
Is er veel veranderd in het onderwijssysteem sinds jij op school hebt gezeten? Ben je niet in 
Nederland op school geweest? Vertel dan over het schoolsysteem in het land waar jij naar 
school bent geweest. Je kunt ook een schema maken. 

basisonderwijs

vmbo (4 jaar)

speciaal
voortgezet
onderwijs

praktijk
onderwijs
(6 jaar)

theoretische
leerweg

gemengde
leerweg

havo vwo
kader

beroeps-
gerichte
leerweg

basis
beroeps-
gerichte
leerweg

mbo hbo universiteit
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9: Schrijven: Een stukje voor de schoolkrant 

OPDRACHT 9A
Kies een onderwerp of verzin zelf een onderwerp.

Stel, er verschijnt op de school van je kind vier keer per jaar een schoolkrant. In deze krant is 
ook een ouderpagina. Ouders doen op deze pagina verslag van activiteiten op school. 
De leerkracht heeft jou gevraagd een verslag voor de volgende schoolkrant te schrijven. 
Denk na over een activiteit waar je een verslag over wilt schrijven. Dit kan zijn:
- de open dag op de middelbare school;
- een bijeenkomst over pesten;
- voorlichting over het gebruik van tablets op school;
- een optreden van je kind;
- het kerstdiner. 

schoolreis
groep 5

een nieuw
gebouw

een ouder
aan het woord!

een nieuw
gebouw

schoolreis
groep 5groep 5

een nieuw
gebouw

een ouder
aan het woord!

een nieueen nieuween nieuw
gebouwgebouwgebouw

schoolreisschoolreis
groep 5groep 5groep 5

De Vrijbuiter

Afscheid 
juf Olga

De Vrijbuiter
NUMMER 3
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OPDRACHT 9B
Bekijk de opbouw voor het verslag hieronder. 

Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. 
Schrijf dit in steekwoorden op in het schrijfplan hieronder.

OPDRACHT 9C 
Schrijf nu je tekst. Je kunt je verslag op een los blaadje schrijven of op de computer.

OPDRACHT 9D 
Lees je verslag na. Staat alles erin en is de opbouw goed?
Bespreek daarna samen je verslag. 

Schrijfplan:

Titel:

Inleiding:

Kern: 

Slot:

Titel
Inleiding In de inleiding trek je de aandacht van de lezer in een paar zinnen. Je zorgt 

dat in die paar zinnen ook duidelijk wordt wat het onderwerp is.
Kern   In dit middenstuk geef je informatie over het onderwerp. Je beschrijft wat je 

gedaan hebt op de dag/middag/avond of je beschrijft wat je gehoord hebt. 
De kern is vaak wat langer, bijvoorbeeld meerdere alinea’s. 

Slot   Geef je mening over de activiteit: ben je bijvoorbeeld tevreden? Het slot 
bestaat meestal uit één alinea. Sluit je verslag af met een duidelijke slotzin. 
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10 Lezen: Schoolreis naar Berlijn

OPDRACHT 10A
Op de meeste middelbare scholen maken de leerlingen een buitenlandse reis. 
Is jouw (klein)kind wel eens met school op reis geweest naar het buitenland? Waar is hij of zij 
geweest? Met welk vervoermiddel? Wat kostte de reis?
En ben jijzelf tijdens je schooltijd op reis geweest naar het buitenland? 

OPDRACHT 10B
Lees de tekst. 

Nieuwsbrief Berlijn 2015
Informatie over de reis:
Van maandag 11 november tot vrijdag 15 november gaan de leerlingen van de derde klas naar 
Berlijn. Een reis vol cultuur, geschiedenis en ontspanning!

In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal zaken met betrekking tot deze reis:
• We reizen met de trein. In Berlijn zullen we overnachten in een jeugdhotel. 
• De kosten voor deze reis zullen totaal € 400 bedragen. Dit zijn de kosten voor vervoer, 

verblijf, excursies en eten en drinken.
• Dit bedrag dient u voor 5 september over te maken op het bankrekeningnummer van 

de school. U kunt eventueel in termijnen betalen. Neemt u dan contact op met de 
leerjaarbegeleider Halina Jansen. 

• Uw kind mag één reistas of koffer meenemen van maximaal 20 kg. Deze tas of koffer moet 
voorzien zijn van een label met naam, adres en bestemming. Als handbagage kan uw kind 
een rugzak(je) meenemen.

• Uw kind mag maximaal € 50 zakgeld meenemen. 
• Waardevolle spullen, zoals smartphones, fototoestellen en horloges zijn slechts beperkt 

verzekerd. Het is belangrijk dat uw kind daar rekening mee houdt.
• Alcoholische dranken, verdovende middelen en wapens mogen niet meegenomen worden. 
• Het is een schoolreis. Dus ook hier gelden de regels die door de school zijn opgesteld.

Begin november ontvangt uw zoon
of dochter een informatieboekje. 
Daarin staat de groepsindeling, 
het programma en het adres van 
het hotel waar uw kind verblijft. 
In dit boekje staan ook de regels 
waar uw kind zich aan moet houden. 

Mocht u nu vragen hebben, 
neem dan contact op met 
Halina Janssen. 
Dit kan telefonisch op nummer 
075 121314 of via de 
e-mail: hjanssen@zaanscollege.nl.
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OPDRACHT 10C
1 Stel dat jouw kind met deze schoolreis mee mag.
 Wat zijn dan in jouw persoonlijke situatie de voordelen en de nadelen van de reis?
 Lees steeds één of twee zinnen en geef je reactie daarop vanuit je persoonlijke situatie. 

Schrijf je reacties op in onderstaand schema.
2 Wat denk je: zou je kind meegaan?

voordelen van de reis voor mij nadelen van de reis voor mij

3 In de tekst staat: Het betreft hier een schoolreis. Dus ook hier gelden de regels die door de 
school zijn opgesteld.

 Aan welke regels kun je dan denken? Bedenk er drie.

Bespreek je antwoorden bij 1, 2 en 3 samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: Dat vind ik ook

OPDRACHT 11A
Lees onderstaande stellingen. 
1 Ouders moeten zich niet bemoeien met school. 
2 Iedere ouder moet zich 5 uur per jaar inzetten voor de school.
3 Pestende kinderen moeten na drie waarschuwingen van school worden gestuurd.
4 Kinderen die spijbelen moeten flink gestraft worden. Kinderen leren meer van straf dan van 

praten.

Kies een stelling uit. Je gaat hierop reageren.
Bedenk eerst wat je vindt van de stelling. Bedenk ook drie argumenten voor je mening. 
Bedenk ook 1 argument tegen je mening. 
Schrijf je mening en je argumenten in steekwoorden op. 

OPDRACHT 11B
Geef nu je reactie op de stelling. Noem drie argumenten voor je mening.
Tip: vertel je reactie nog een keer en neem die 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: Een rebus

OPDRACHT 12
Wat staat hier? Het is een zin van acht woorden.
Los de rebus op.

A+

-p.. d

-d+ -v+ -dr+f z+    -w

v+

-i -ip+ -g+l

-m j+ -i k+ -e+ -mo+!

3

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 boeken je kunt lezen.
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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 kun je bijvoorbeeld op 
de website kijken van de school van je deelnemer of van 
het kind van de deelnemer. 
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 

(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 2A
Antwoorden:
1 huiswerkbegeleiding in de supermarkt
2 wie? ja – wat? ja  – waar? ja – wanneer? ja (maar vaag: 

‘binnenkort’) – hoe? nee – waarom? nee 
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OPDRACHT 2B
Antwoorden:
1 Scholieren komen één of twee keer per week bij elkaar 

in de kantine. Studenten helpen hen en motiveren hen – 
alinea 2

2 alinea 3
3 a De laatste twee zinnen: Jongeren in grote steden … 

bij de supermarkt werken. 
 b Het levert dubbel voordeel op, nl.: De scholieren 

krijgen extra hulp én blijven langer werken bij de 
supermarkt.

(Voor opdracht 3 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4A
Antwoorden:
1 in een schoolgids, op de website van een basisschool
2 voor de ouders/verzorgers van de leerlingen
3 om de ouders informatie te geven

OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1 belangrijk
2 Het kind is zonder toestemming afwezig.

OPDRACHT 4C
Antwoorden:
1 Ja – Herman heeft een camping. Tijdens de vakanties is 

het druk op de camping (hoogseizoen). Hij kan alleen 
buiten de schoolvakanties op vakantie.

2 Nee – Een griepje van je moeder is geen gewichtige 
omstandigheid.

3 Nee – De familie heeft geen belangrijke reden om eer-
der te vertrekken.

4 Ja – Een huwelijk is een gewichtige omstandigheid.

OPDRACHT 4D
Laat de deelnemer de schoolgids van de school van zijn/
haar kind meenemen of bekijk samen de schoolgids op de 
website van de school.

OPDRACHT 5B
Voorbeelduitwerking:

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1 een uitnodiging
2 ouders kunnen zich opgeven voor de lesochtend

OPDRACHT 6C
Antwoorden:
Deelnemer maakt korte samenvatting op basis van de 
antwoorden op de vragen. 
1 om de betrokkenheid van de ouders bij de school te 

vergroten
2 Het is op 11 november. De ouders volgen op deze dag 

een aantal lessen. De lessen zijn van half 9 – 13 uur. De 
ouders moeten de schoolboeken van hun kind mee-
nemen. Ze moeten zich houden aan de regels van de 
school. Na afloop van de lesochtend moeten ze een 
evaluatieformulier invullen. 

OPDRACHT 7B
Voorbeelduitwerking:

OPDRACHT 8B
Antwoord:
1 Je ziet in het schema welke typen scholen er zijn in 

Nederland. Je kan in het schema ook zien wat de door-
stroommogelijkheden zijn.

2 Bespreek het schema aan de hand van onderstaande 
informatie. Leg ook de link met de eigen ervaringen van 
de deelnemer met de verschillende schooltypen.

Uitleg schema:
vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Er zijn vier leerwegen binnen het vmbo basisberoepsge-
richt (vmbo-basis), kaderberoepsgericht (vmbo-kader), 
gemengde leerweg (vmbo-gl), theoretisch (vmbo -t of -tl). 
Deze leerwegen gaan van heel praktisch naar vooral theo-
retisch. Vmbo-tl is vergelijkbaar met de vroegere mavo. 
Na het vmbo kun je doorstromen naar het mbo. Na 
vmbo-b kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op ni-
veau 2, na vmbo-k en vmbo-gl naar een mbo-opleiding op 
niveau 3, na vmbo-tl naar een mbo-opleiding op niveau 4.
havo = hoger algemeen vormend onderwijs
vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
mbo = middelbaar beroepsonderwijs
Het mbo heeft vier niveaus. Met een mbo-diploma op 
niveau 4 kan een leerling doorstromen naar het hbo. 
hbo = hoger beroepsonderwijs

OPDRACHT 9C
Laat de deelnemer zijn verslag uitwerken op de computer 
als dat mogelijk is. Het verslag moet niet langer worden 
dan één A4’tje.

(Voor opdracht 10, 11 en 12 zijn er geen aanwijzingen.)

Beste meneer van Dalen,
Mijn dochter Anneke zit in groep 3 bij juffrouw Sy-
bil. Sinds twee jaar werk ik als kok in een restaurant 
op het strand van Katwijk. In de zomervakantie kan 
ik geen vrij krijgen, omdat dit voor ons bedrijf de 
drukste periode is. Daarom zou ik u willen vragen 
of Anneke begin juni een week vrij kan krijgen. Dan 
kunnen we samen met het gezin een weekje op 
vakantie. Het gaat om de week van 3 juni. 
Ik hoop dat dit mogelijk is. Ik wacht uw reactie af. 
Met vriendelijke groet,
Dylan Desmet
Vader van Anneke

De laatste schooldag! 
Bijna vakantie … Vrijdag 2 juli is de laatste school-
dag voor onze kinderen. En die willen we afsluiten 
met een feestelijke lunch.
Welke vader, moeder, opa of oma wil helpen om 
de lunch tot een succes te maken? Op 1 juli kun je 
meehelpen met de voorbereiding, op 2 juli bij de 
lunch zelf.
Je kunt je aanmelden bij Zeynep Dogan. Graag 
voor 28 juni. Mail of bel zeynep@xs4all.nl of 
0219876543
Doe mee! Dan wordt het een leuke dag!
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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 
begeleider. 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 opdracht 
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 nieuwsbe-
richtje 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 prikke-
len. 

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 opdrachten 
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. Daarvoor 
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 opdrach-
ten opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een 
volgende 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 tussenkopjes, 
maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, het volledig 
uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten daarna wor-
den 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 tegenkomen. 
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. Sommi-
ge 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 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. 


