
Dit boekje gaat over een huis huren, 
verhuizen en regels bij het huren. 

Succes!

Nu woon ik hier!

IN 7



Katern IN 7, Nu woon ik hier! 
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN). 

Taaltaken: 
- een verhaal lezen
- een verhaal lezen 
- een lijstje maken
- advertenties lezen
- een woningbon invullen
- een instructietekst lezen
- een kaartje schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een gedicht schrijven
- een zakelijke brief lezen
- een zakelijk telefoongesprek 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.

IN 7
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 1 een verhaal lezen - Mijn eigen verhaal   p. 4

 2 een verhaal lezen - Nooit meer verhuizen!  p. 5

 3 een lijstje maken - Regelen voor de verhuizing  p. 7

 4 advertenties lezen - De woningkrant   p. 8

 5 een woningbon invullen - Op zoek naar een woning   p. 10

 6 een instructietekst lezen - Een adreswijziging doorgeven aan de bank p. 12

 7 een kaartje schrijven - We zijn verhuisd!  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Huurovereenkomst voor Merelstraat 19 p. 16

 9 een gedicht schrijven - Ik slaap vandaag in mijn nieuwe huis  p. 18

 10 een zakelijke brief lezen - Automatisch de huur betalen p. 20

 11 een telefoongesprek voeren - Bellen met de woningbouwvereniging  p. 22

 12 een woordspel doen - Woorden maken   p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Heb je een fijn huis?
-  Woon je in een 

flat, rijtjeshuis of 
bovenwoning?

-  Heb je plannen om te 
verhuizen?

-  Kijk je wel eens naar een 
ander huis?

-  Waar let je dan op?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

-  Hoe lang woonde je daar?
-  Met wie woonde je daar?
-  Wat voor soort huis was het?
-  Wat vond je het fijnste huis?

OPDRACHT 1 
Waar woon je nu?
En waar heb je gewoond?

Adres / Plaats / Land     

 van  tot 

 van  tot 

 van  tot 

 van  tot 

 van  tot 

Vertel over de huizen waar je hebt gewoond.
Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.

                                                         
mijn aantekeningen
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2 Lezen: Nooit meer verhuizen!

OPDRACHT 2A
Kijk naar de titel en de foto.
Gaat de tekst over een verhuizing met of zonder problemen?
Hoe weet je dat?

Magda (61) is vorige maand verhuisd.
Ze verhuisde van een rijtjeshuis naar een 
flat.
Bij de verhuizing ging veel mis.
Ze vertelt: ‘Nu kan ik er wel weer om 
lachen.
Maar vorige maand… toen kon ik alleen 
maar huilen!
Mijn kinderen kwamen helpen met de 
verhuizing.
En mijn buurman kwam met een busje.
Maar dat busje was veel te klein!
De bank, het bed en mijn kast pasten er 
niet in.

We kwamen met de eerste spullen bij 
mijn nieuwe flat.
Daar wilden we in de lift stappen, naar 
de derde verdieping.
Er hing een briefje op de deur van de lift:
STORING!
Toen moesten we dus met alle dozen 
naar boven lopen.
Zes keer dertien treden…

We hebben alle dozen met de trap naar 
boven gebracht.
Mijn buurman leende de volgende dag 
een groter busje.
Toen kon hij mijn bed, bank en kast 
brengen.
Ook deed de lift het gelukkig weer.
Hij gaf me ook nog een bos bloemen.
Maar verhuizen, dat doe ik nooit meer!’

Nooit meer verhuizen!
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OPDRACHT 2B
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 2C
Bespreek samen de tekst.
Welke problemen had Magda bij de verhuizing?
En wat waren de oplossingen?
Vertel daarna de tekst kort na. 

OPDRACHT 2D
Heb je zelf weleens een verhuizing geregeld?
Heb je weleens iemand geholpen met een verhuizing? 
Wat ging er goed? Ging er ook iets niet goed?
Vertel erover.

Maak een lijstje
                                                         

Goed Niet goed
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3 Schrijven: Regelen voor de verhuizing

OPDRACHT 3A 
Als je verhuist, moet je veel dingen regelen.
Welke dingen heb jij geregeld toen je verhuisde?
Of heb je iemand geholpen met regelen? 
Bespreek dit samen. 

OPDRACHT 3B 
Vul nu het lijstje hieronder in.
En maak het lijstje af.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven. 

OPDRACHT 3C
Lees je lijstje stil na voor jezelf.
Staat alles erin? 
Bespreek daarna je lijstje samen.

Regelen voor de verhuizing
Nieuwe adres doorgeven aan: 

Verhuisdozen halen bij: 

Hulp voor het verhuizen vragen aan: 

Verder regelen: 
busje 
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4 Lezen: De woningkrant 

OPDRACHT 4A 
Kijk naar de foto’s.
1  In welke woning zou je willen wonen?
2  In de tekst onder de foto’s staat wie er wel of niet mag wonen. 
Waar staat dat?
Wijs dat aan.

De woningkrant

Woningnummer 1
Type woning  flat met lift, 1e etage
Aantal kamers 2
Voor wie    Max. 2 p.
Totale huurprijs € 494,70 per mnd.

Woningnummer 3
Type woning  seniorenwoning, met lift 
       2e etage
Aantal kamers 2
Voor wie    1 – 2 p, min. 55 jaar
Totale huurprijs € 590,16 per mnd.

Woningnummer 2
Type woning  flat zonder lift, 3e etage
Aantal kamers 4
Voor wie    Huish. met kinderen
Totale huurprijs € 658,12 per mnd.

Woningnummer 4
Type woning  benedenwoning
Aantal kamers 3, met kl. schuur in tuin
Voor wie    Huish. met kinderen
Totale huurprijs € 614,60 per mnd.
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OPDRACHT 4B 
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

OPDRACHT 4C 
In de teksten staan afkortingen.
Wat betekenen ze?
Zoek de afkortingen en schrijf de hele woorden op.

afkorting het hele woord

max. maximaal

 
OPDRACHT 4D 
In welke woning mag jij wonen?
Kruis het goede antwoord aan.

Woningnummer Hier mag ik 
wonen

Waarom mag je hier wel of niet 
wonen? 

1  ja   nee

2  ja   nee

3  ja   nee

4  ja   nee

OPDRACHT 4E 
Welke woning vind je leuk?
Welke woning vind je niet zo leuk?
Praat er samen over.
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5 Schrijven: Op zoek naar een woning

OPDRACHT 5B
Hieronder staat een woonbon.
In wat voor huis wil je wonen?
Dat kun je op de bon invullen.
Lees samen de woonbon.

-  Wil je een grotere keuken?
-  Wil je meer slaapkamers?
-  Wil je beneden wonen?
-  Wil je een tuin?
-  Wil je een schuurtje bij je huis?

OPDRACHT 5A  
Bespreek samen de volgende vragen:
1  Wil je verhuizen?
2  In welk soort woning wil je wonen?
 Een flat, een rijtjeshuis of 
 bovenwoning?
3  Heb je speciale wensen voor je nieuwe 
 woning? Welke? 

Uw persoonlijke gegevens

Naam  

Voornaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

http://www.habitare.nl Op zoek naar een woning

Zoeken

Verstuur

Op zoek naar een woning

Huur en koop Inschrijven Hoe werkt het Contact

Bent u op zoek naar een woning?
Vul de woonbon in van woningbouwvereniging Habitare.
Habitare kijkt of er een passende woning voor u is.

Uw wensen

In welk type woning wilt u wonen?

Hoeveel kamers wilt u?

Wilt u een tuin?

Wilt u een balkon?

Hoeveel mensen heeft uw huishouden?

Wilt u in een stad of een dorp wonen?

Wanneer wilt u verhuizen?

Heeft u nog speciale wensen?*

*Denk bijvoorbeeld aan: een buurt met kinderen, een woning zonder trap.
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 5C 
Weet je het antwoord op de vragen van de woonbon?
Vul hem dan in.

OPDRACHT 5D  
Lees de woonbon stil na voor jezelf.
Staan je wensen in de woonbon?
Bespreek de woonbon daarna samen.

Uw persoonlijke gegevens

Naam  

Voornaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

http://www.habitare.nl Op zoek naar een woning

Zoeken

Verstuur

Op zoek naar een woning

Huur en koop Inschrijven Hoe werkt het Contact

Bent u op zoek naar een woning?
Vul de woonbon in van woningbouwvereniging Habitare.
Habitare kijkt of er een passende woning voor u is.

Uw wensen

In welk type woning wilt u wonen?

Hoeveel kamers wilt u?

Wilt u een tuin?

Wilt u een balkon?

Hoeveel mensen heeft uw huishouden?

Wilt u in een stad of een dorp wonen?

Wanneer wilt u verhuizen?

Heeft u nog speciale wensen?*

*Denk bijvoorbeeld aan: een buurt met kinderen, een woning zonder trap.
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6 Lezen: Een adreswijziging doorgeven aan de bank  

OPDRACHT 6A
Als je verhuist, moet je je nieuwe adres doorgeven.
Bijvoorbeeld aan je ziektekostenverzekeraar of je bank.
Hoe doe je dat?
Hoe geef je je nieuwe adres door? 

http://www.rijksbank.nl Adreswijziging

Een adreswijziging doorgeven aan de bank
Heeft u een nieuw adres?
Dan kunt u dit op twee manieren aan ons doorgeven.

1 Persoonlijk
U kunt naar een kantoor van de Rijksbank gaan.
Vul daar een formulier in met uw nieuwe adres.
Neem wel uw identiteitsbewijs mee.

2 Online
Betaalt u rekeningen al via internet?
Dan kunt u uw adreswijziging ook digitaal aan ons doorgeven.
Log in met uw persoonlijke inlogcode.
Bij Wijzigingen vult u uw nieuwe adres in.
U krijgt daarna een e-mail met de wijziging.
De e-mail moet u aan ons terugsturen.
Dan weten we zeker dat de wijziging goed is.

Belangrijk
Geef uw nieuwe adres op tijd aan ons door.
We hebben twee weken nodig om wijzigingen te verwerken.

Home          Internetbankieren          Gegevens wijzigen          Contact          Klantenservice
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C 
Waar of niet waar?
1 Je kunt een nieuw adres digitaal doorgeven aan de bank.    waar / niet waar 
2 Je moet een identiteitsbewijs meenemen naar het kantoor.  waar / niet waar
3 Je kunt je nieuwe adres mailen naar de bank.        waar / niet waar
4 Je kunt je nieuwe adres pas doorgeven als je verhuisd bent.  waar / niet waar

OPDRACHT 6D 
Lees de tekst bij tussenkopje 2 Online nog een keer. 
Vul een nummer in.
Wat doe je eerst?
Dat is nummer 1.
Wat doe je daarna?
Dat is nummer 2.
etc.

  e-mail krijgen van Rijksbank

  nieuw adres invullen

  e-mail terugsturen

  inloggen

OPDRACHT 6E 
Hoe kun je een wijziging doorgeven bij je eigen bank?
Ga naar de website van je bank of vraag het bij je eigen bank.
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7 Schrijven: We zijn verhuisd!

OPDRACHT 7A
Lees het kaartje.
1  Wie heeft het kaartje geschreven?
2  Waarom hebben ze dit geschreven?
3  Hoe gaan ze hun verhuizing vieren?
Bespreek dit samen.

We zijn verhuisd!

Eindelijk… het is zover!
We zijn verhuisd!

 Ons nieuwe adres is:
 Merelstraat 19
 6042 DR Roermond

Kom naar de barbecue in onze 
nieuwe tuin!
Op zaterdag 24 mei vanaf 17 uur.

Groetjes,
Desmond, Leanne en Shanita

Leroy en Milana Voordewind

Van der Arkstraat 23

6043 FA Roermond

We zijn verhuisd!

Eindelijk… het is zover!
We zijn verhuisd!

 Ons nieuwe adres is:
 Merelstraat 19
 6042 DR Roermond

Kom naar de barbecue in onze 
nieuwe tuin!
Op zaterdag 24 mei vanaf 17 uur.

Groetjes,
Desmond, Leanne en Shanita

Leroy en Milana Voordewind

Van der Arkstraat 23

6043 FA Roermond
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OPDRACHT 7B 
Schrijf nu zelf een verhuiskaartje.
-  Stuur het kaartje aan: 
 Patrick en Mylene van den Bosch, Appelstraat 43, 7742 DR Coevorden
-  Je nieuwe adres is: 
 Rozenstraat 18, 1111 BV, Emmen
-  Bedenk:
 hoe je de verhuizing viert.
 op welke datum en op welke tijd.

Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 7C
Lees je kaartje stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Heb je het goede adres geschreven?
Staat het op de goede manier op het kaartje?
Bespreek daarna samen je kaartje.

Ik ben verhuisd!

Ik ben verhuisd!
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8 Lezen: Huurovereenkomst voor Merelstraat 19

OPDRACHT 8A 
Heb jij een huurovereenkomst?
Heb je die weleens bekeken?

OPDRACHT 8B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

Huurovereenkomst voor Merelstraat 19 in Roermond

Dit is de huurovereenkomst van verhuurder Habitare en huurders familie Bos.
In deze huurovereenkomst staan regels.
De huurder en verhuurder moeten zich aan deze regels houden.

1  De huur betalen
 De verhuurder moet de huur elke maand betalen.
 Dat moet voor de eerste dag van de maand.

2  De huurprijs
 De huur is € 687,23 per maand.
 Hier komen geen andere kosten bij.

3  Klussen in huis
 De verhuurder zorgt voor het onderhoud van de woning.
 De verhuurder doet alle kleine en grote reparaties.
 De huurder mag kleine klussen in huis doen.
 Bijvoorbeeld een nieuwe vloer leggen of een muur verven.
 De huurder mag geen grote klussen doen.
 Bijvoorbeeld een muur slopen of een andere keuken bouwen.
 De huurder moet zelf voor de voor- en achtertuin zorgen.

4  Opzeggen
 De huurder kan de huur vóór de eerste dag van de maand opzeggen.
 Dat kan per e-mail of brief.
 Ze moeten dan nog een maand huur betalen.
 De verhuurder komt langs voor een controle.
 Het huis moet in orde zijn.
 Is het niet helemaal in orde?
 Dan moet de huurder dit zelf oplossen.
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OPDRACHT 8C 
De tekst is verdeeld in stukjes. 
Boven elk stukje staat een kopje.
Bijvoorbeeld: De huur betalen.
Hieronder staan vragen over de tekst en de kopjes.
Onder welk kopje vind je het antwoord op de vragen?
Trek een lijn.

Vragen                   Kopjes
Wanneer komt Habitare voor een controle?    De huur betalen
Wie doet de reparaties in huis?          Opzeggen
Hoe hoog is de huur?              Klussen in huis
Wanneer moet je de huur betalen?        De huurprijs

OPDRACHT 8D 
Welke informatie kun je in de tekst vinden?
En welke niet?
Schrijf in de goede kolom.
-  de hoogte van de huur
-  het aantal kamers in het huis
-  wie een kapotte voordeur maakt
-  hoe je de huur moet opzeggen
-  hoe vaak je moet schoonmaken in huis
-  wie de verhuurder en de huurder zijn

Dit staat in de tekst Dit staat niet in de tekst

 
OPDRACHT 8E
Wat staat er in je eigen huurovereenkomst?

1  Voor welke dag moet je de huur betalen? 

2  Hoe hoog is je huur? 

3  Mag jij in je eigen huis klussen? 

4  Wie doet grote en kleine reparaties in je huis? 

5  Hoe kun je de huur opzeggen? 

6  Stel, je wilt op 1 maart verhuizen. 

 Voor welke datum moet je dan de huur opzeggen? 
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9 Ik slaap vandaag in mijn nieuwe huis 

OPDRACHT 9A 
Lees het gedicht.
Welke woorden rijmen?
Wijs de rijmwoorden aan.

Ik slaap vandaag in mijn nieuwe huis

het is nog niet mijn thuis

Maar ik kijk eens in mijn huisje rond

en heb een glimlach om mijn mond
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 9B 
Maak een gedicht over je huis of een verhuizing.
Met welke woorden wil je rijmen?
Schrijf een woord op.

Schrijf de rijmwoorden eronder.

huur         

buur         

muur         

stuur         

duur         

OPDRACHT 9C 
Schrijf je gedicht.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Luister of de zinnen aan het einde rijmen.
Passen de zinnen goed bij elkaar?

OPDRACHT 9D
Lees je gedicht stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je gedicht.
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10 Lezen: Automatisch de huur betalen

OPDRACHT 10A 
1  Hoe betaal jij je huur?
 Maak je die elke maand over?
 Gaat het automatisch van je rekening?
2  Kijk in de tekst.
 Hoe vaak lees je het woord ‘automatisch’ of ‘automatische’?

Roermond, 22 mei

Betreft: Automatische betaling

Geachte heer en mevrouw Bos,

U huurt sinds kort een woning bij Habitare. Wij hopen dat alles in orde is met uw woning. 
In deze brief willen wij u laten zien hoe makkelijk u uw huur kunt betalen. Dat kan 
helemaal automatisch. U hoeft maar één keer uw handtekening te zetten.

Op dit moment sturen wij u elke maand een acceptgiro. U moet er zelf aan denken dat u 
elke maand de huur overmaakt. Dat kan ook makkelijker. Als u automatisch gaat 
betalen, schrijven wij de huur elke maand automatisch van uw rekening af.

Bij deze brief zit een kaartje. U kunt de automatische betaling starten door het kaartje in 
te vullen en aan ons toe te sturen. Vanaf de volgende maand krijgt u dan geen 
acceptgiro meer van ons.

Als u de huur opzegt, stopt de automatische betaling vanzelf. Ook daar hoeft u niets voor 
te doen. Bovendien zijn de kosten voor automatisch betalen iets lager: u betaalt € 1,50 
minder per maand.

Heeft u nog vragen? Bel dan met het servicekantoor van Habitare. Het telefoonnummer 
is 0476 84112.

Met vriendelijke groet,

John van Venray
Hoofd Betalingsverkeer
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OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C
Bespreek de tekst samen.

OPDRACHT 10D 
De woningbouwvereniging wil graag dat de familie Bos de huur automatisch gaat 
betalen.
Waar staat dat in de tekst? Wijs aan.

OPDRACHT 10E 
Praat samen over de volgende vragen:
1  Betaal jij rekeningen automatisch? 
 Welke?
2  Waarom is het prettig om dingen automatisch te betalen?
3  Wat is er minder prettig aan? 

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: Bellen met de woningbouwvereniging 

OPDRACHT 11A 
Kijk naar de afbeeldingen.
Welk huis zou willen je huren?

OPDRACHT 11B 
Je wilt meer informatie over een huis.
Je belt daarom met de 
woningbouwvereniging.
Wat wil je weten over het huis? 
Schrijf een paar woorden op.

Denk bijvoorbeeld aan:
-  Hoe oud is het huis?
-  Kun je de buren goed horen? 
-  Mogen er huisdieren wonen?
-  Mag je planten of de was aan het balkon 

hangen?
-  Is de douche groot genoeg voor een 

rolstoel?

OPDRACHT 11C 
Voer het gesprek met de woningbouwvereniging.
Je begeleider is de medewerker van de woningbouwvereniging.
Stel je vragen en luister goed naar het antwoord.

Tip: voer het gesprek nog een keer en neem het gesprek op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11D
Bespreek de opdracht samen na.
Was je beleefd in het gesprek?
Wat vond je van de opdracht?
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.

Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4
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TERUGKIJKEN 

12 Woorden: Woorden maken 

OPDRACHT 12 
Zet de lettergrepen van elk woord in de goede volgorde.
Schrijf de letters in de vakjes.
Welk woord lees je van boven naar beneden?

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? 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 doen;
-  welke boeken je kunt lezen.
 

Woning 4

1  ning - wo – huur  

2  to – tisch – ma – au 

3  dres – a   

4  gen – wij – zi  

5  len – be – ta   
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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 het bekijken van de website van de gemeente, 
samen een melding doen van een probleem in de leefom-
geving op internet of de lokale krant lezen.
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 

OPDRACHT 1
Laat de deelnemer eerst vertellen waar hij in zijn leven 
gewoond heeft. Probeer er daarna, als dat nodig is, wat 
structuur in aan te brengen. Schrijf de plaatsen of adres-
sen in de goede volgorde en breid de informatie uit met 
wat de deelnemer nog weet of kwijt wil. Het is niet erg als 
de deelnemer niet meer precies weet in welke jaartallen hij 
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daar gewoond heeft. Misschien weet hij nog wel bij bena-
dering wanneer het was. Vraag bijvoorbeeld of de deelne-
mer naar school ging, al werkte, toen al kinderen had. 
Is een deelnemer heel vaak verhuisd, neem dan alleen een 
paar ‘belangrijke’ woningen (geboortehuis, huis waar een 
kind geboren is, waar hij met plezier heeft gewoond etc.). 
Een leuke aanvulling is het bekijken van de genoemde hui-
zen op Google Streetview. Dat kan heel eenvoudig door 
de straatnaam, huisnummer en plaatsnaam in te voeren 
op www.street-view-maps.nl. 

(Voor opdracht 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3B
Als de deelnemer het lastig vindt om te bedenken wat hij 
moet doen bij een verhuizing, vertel dan over een verhui-
zing (bijvoorbeeld van uzelf) en laat in uw verhaal horen 
wat u allemaal hebt gedaan.

OPDRACHT 4C

afkorting het hele woord

max. maximaal

per mnd. per maand

huish. huishouden

min. minimaal

kl. kleine

OPDRACHT 4D
Laat de deelnemer aankruisen waar hij wel of niet mag 
wonen. Laat hem mondeling uitleggen waarom dat zo is; 
u schrijft vervolgens kort op wat de reden is in de derde 
kolom.
 
OPDRACHT 5D
Leg een relatie met de antwoorden in  opdracht 5A.
Bekijk ook eens een woningkrant van de woonplaats van 
de deelnemer. Lees samen de informatie en bespreek wat 
u leest. Is de woning duur, waar is de woning, zou de deel-
nemer daar willen wonen, zou hij daarvoor in aanmerking 
komen (mag hij daar wonen), welke afkortingen staan er 
in de tekst. 

OPDRACHT 6C
1 waar; 2 waar; 3 niet waar; 4 niet waar.

OPDRACHT 6D
De goede volgorde is:
1. inloggen
2. nieuw adres invullen
3. e-mail krijgen van de Rijksbank
4. e-mail terugsturen

OPDRACHT 6E
Bekijk met de deelnemer samen de website van zijn eigen 
bank. Navigeer samen naar de pagina waarop wordt uit-
gelegd hoe een klant een wijziging kan doorgeven. Dit kan 
een adreswijziging zijn, maar ook een nieuw mobiel tele-
foonnummer. Misschien wil de deelnemer in het echt een 

nieuw nummer doorgeven – dan kunt u dat samen doen. 
Bekijk anders of de deelnemer begrijpt op welke manieren 
hij een wijziging kan doorgeven: herkent hij iets wat ook in 
deze leestekst staat? Lees de website eventueel voor en 
vat hem samen met de deelnemer.

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 8C
Bij deze opdracht gaat het erom dat de deelnemer de ant-
woorden op de vragen in de tekst kan vinden. Laat hem 
de antwoorden aanwijzen in de tekst alvorens een lijntje 
te trekken. Natuurlijk kan de deelnemer ook eerst voor-
spellen bij welk kopje de informatie te vinden is. Dan is het 
opzoeken in de tekst een controle voor hemzelf.

OPDRACHT 8D

Dit staat in de tekst Dit staat niet in de tekst

de hoogte van de huur het aantal kamers in het 
huis

wie een kapotte deur 
maakt

hoe vaak je moet schoon-
maken in huis

hoe je de huur moet 
opzeggen

wie de verhuurder en de 
huurder zijn

OPDRACHT 9B
Kies woorden die makkelijk zijn om te rijmen en die ook 
echt rijmen als je ze schrijft, dus niet: gehuurd – buurt. 
Die woorden rijmen wel als je ze zegt, maar hebben door 
de t/d een andere spelling. Kies ook voor korte woorden, 
dat gaat het makkelijkste: huis/thuis/muis/pluis, woning/
koning. 

OPDRACHT 10D
Dat staat op verschillende plekken in de tekst. Er staat dat 
het makkelijker is (je hoeft er niet meer aan te denken, 
het kan door alleen maar een kaartje in te vullen), dat het 
automatisch stopt en dat het minder kost. Ook kun je er 
nog over bellen. En misschien een lastig argument: de wo-
ningbouwvereniging stuurt hier een brief over. Dus willen 
ze dit wel graag regelen.

OPDRACHT 11C
Voer het gesprek als medewerker van de woningbouw-
vereniging. Bedenk zelf antwoorden op de vragen. Al naar 
gelang de mondelinge taalvaardigheid van de deelnemer, 
kunt u variëren in de antwoorden die u geeft. Die kunnen 
bijvoorbeeld precies het antwoord op de vraag zijn, u kunt 
heel veel woorden gebruiken voor een antwoord, u kunt 
het antwoord net niet geven – er zijn veel mogelijkheden. 

OPDRACHT 12
Het gezochte woord is: huren.
1 huurwoning; 2 automatisch; 3 adres; 4 wijzigen; 5 beta-
len
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

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

OVERIG MATERIAAL

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. 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.taal-
voorhetleven.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. 


