
Dit boekje gaat over ziek melden, 
vakantie opnemen en ander verlof. 

Succes!

Ik kom vandaag
niet werken

IN 8



Katern IN 8, Ik kom vandaag niet werken
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 sms schrijven 
-  een artikel uit een tijdschrift lezen 
-  een afspraak in je agenda schrijven 
-  een aankondiging lezen 
-  een rooster invullen 
-  een informatieve tekst lezen 
-  een mailtje schrijven 
-  een informatieve tekst lezen 
-  je mening geven
-  een puzzel doen 

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. Daarin staan algemene 
aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.

IN 8
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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 - Veilige schoenen? Heel belangrijk! p. 5

 3 een sms schrijven - Ik ben ziek  p. 6

 4 een artikel uit een tijdschrift lezen - ‘Nu heb ik weer plezier’  p. 8

 5 een afspraak in je agenda schrijven - Naar de bedrijfsarts p. 10

 6 een aankondiging lezen - Informatie over vakantie aanvragen p. 12

 7 een rooster invullen - De vakantie doorgeven  p. 14

 8 een informatieve tekst lezen - Regels voor het aanvragen van vakantie p. 16 

 9 een mailtje schrijven - Een mail aan de baas  p. 18

 10 een informatieve tekst lezen - Bijzonder verlof aanvragen p. 20 

 11 je mening geven - Ziek door sport?  p. 22

 12 een puzzel doen - Woordzoeker  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Hoeveel vakantiedagen 
heb je op je werk? 

-  Neem je ze allemaal in 
één jaar op?

-  Heb je je wel eens ziek 
gemeld? 

-  Ben je wel eens met 
zwangerschapsverlof 
geweest?
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1
Overal waar je werkt zijn er regels.
Bijvoorbeeld:
-  Je moet om 8 uur met je werk beginnen.
-  Als je ziek bent: afmelden vóór half 8.  

Welke regels zijn er bij jou op je werk over:
-  werktijden;
-  pauze;
-  ziek melden;
-  vakantie;
- eten, roken;
-  werkkleding.

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Veilige schoenen? Heel belangrijk 

OPDRACHT 2A
Kijk naar de foto. Je ziet Andre.
Wat voor werk doet Andre?

OPDRACHT 2B 
Luister naar de tekst. Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 
 
Bespreek samen de tekst.
Vertel daarna de tekst kort na. 

OPDRACHT 2C   
1  Heb je zelf speciale kleding op je werk? Wat draag je?

2  Een vuilnisman draagt handschoenen.
 Een brandweerman heeft een helm.
 En mensen in een winkel hebben vaak dezelfde bloes of hetzelfde shirt aan.
 Waarom is dat?

Veilige schoenen? Heel belangrijk!
Andre houdt van zijn werk. Hij haalt het vuilnis 
op. Dat doet hij nu al een jaar en het gaat goed. 
Maar in het begin ging het bijna mis. 

Schoenen   
Andre vertelt: ‘Ik begon vorig jaar met dit werk. Van de 
baas kreeg ik een veilig pak, handschoenen en 
werkschoenen. Die kleren zijn verplicht. Maar dat wist ik 
niet. Het pak was goed, en de handschoenen ook. Maar 
de schoenen zaten helemaal niet lekker. De neus van de 
schoenen was heel hard. Die deed ik dus niet aan. 

Fout
Tja, en toen ging het fout. Mijn collega liet een 
zware vuilnisbak op mijn voet vallen. Mijn teen was 
gebroken. Ik kon zes weken niet werken.

Cursus
Mijn baas hoorde dat ik de schoenen niet droeg. Hij 
stuurde mij op cursus. De cursus ging over veilig

werken. Nu weet ik waarom je de veilige kleren 
moet dragen. De schoenen zitten nog steeds niet 
echt lekker. Maar ik draag ze nu wel.’
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3 Schrijven: Ik ben ziek

OPDRACHT 3A
Ben je weleens ziek?
Hoe geef je dat aan je werk door?

Soms moet je bij ziekte een sms sturen aan je baas. 
Wat kun je schrijven in die sms?
Praat er samen over.
Denk aan:
-  hoe je de baas noemt (voornaam of achternaam, u of je?);
-  wat er met je is;
-  wanneer je weer kunt werken;
-  een groet en je naam.

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 3B
Schrijf de sms.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

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

OPDRACHT 3D 
Als je ziek bent, kun je je baas ook bellen.
Wat ga je dan aan de telefoon zeggen?
Schrijf de belangrijkste woorden op.
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4 Lezen: ‘Nu heb ik weer plezier’

OPDRACHT 4A
Kijk naar de foto.
Waar is Mieke?
Heeft ze plezier in haar werk? Hoe zie je dat?

OPDRACHT 4B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf. 

Mijn verhaal:
  ‘Nu heb ik weer plezier’
Mieke (47): ‘Ik had zulk fijn werk.
Ik werkte 18 uur in de week als thuishulp.
Stofzuigen, schoonmaken, met iemand 
boodschappen doen. Soms kwam ik jarenlang 
bij dezelfde mensen. Dan leer je elkaar goed 
kennen. Ik had altijd wel last van mijn rug. Dan 
nam ik een paracetamol.
Maar goed, ik zei er niets over. Zo ben ik 
opgevoed: je werkt gewoon verder. 

Die rug werd helaas steeds meer een probleem.
Ik kreeg ook last van mijn benen.
Toen moest ik naar de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts zei: ‘U mag niet meer werken als 
thuishulp.’
Het werk was te zwaar voor mijn rug.
Ik ging naar huis en mocht niet meer werken.
Ik werd depressief.
Het voelde niet goed om thuis te zitten.

Gelukkig vond ik iets anders.
Ik ben nu vrijwilliger in een bejaardenhuis.
Ik zet ko�ie en thee.
Ik maak wandelingen met de bejaarden.
Ook hier kan ik voor anderen zorgen.
En dat doe ik heel graag.’
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OPDRACHT 4C 
1  Wat voor werk deed Mieke eerst?
2  Wat vond ze van haar werk?
Bespreek dit samen.

3  Waarom kon ze haar werk niet meer doen?

4  Hoe voelde ze zich thuis?

5  Wat voor werk doet ze nu?

OPDRACHT 4D 
Wat hoort bij Miekes oude werk? En wat bij het nieuwe?
Schrijf de woorden in het goede vakje. Soms kan een woord in beide vakjes.

voor mensen zorgen – stofzuigen – met mensen naar buiten gaan – koffie zetten – 
met mensen praten – schoonmaken
  

werken als thuishulp vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis

OPDRACHT 4E
Mieke heeft niets gezegd over haar rugproblemen.
Tot ze echt niet meer kon werken. 
Wanneer moet je zoiets zeggen? Wat vind je?
Had ze het eerder moeten zeggen? 
En tegen wie had ze het moeten zeggen?

OPDRACHT 4F 
1  Is er op jouw werk ook een bedrijfsarts?  Hoe heet hij of zij? 

2  Ben je al eens bij de bedrijfsarts geweest? Hoe was dat bezoek?
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5 Schrijven: Naar de bedrijfsarts

OPDRACHT 5A 
Lees de tekst.
Van wie is deze mail?

                                                         
mijn aantekeningen

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: pgaljaard@bedrijfsarts.nl
Aan: 
Onderwerp: afspraak   

Beste mevrouw, mijnheer,

U bent nu drie weken ziek thuis.

Graag wil ik u oproepen voor een gesprek.

Uw afspraak is volgende week maandag om 13.40 uur.

Kunt u niet komen?

Bel dan naar het onderstaande nummer.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Galjaard

Bedrijfsarts

Bezoekadres: Bachlaan 43, kamer 1.31

Telefoonnummer: 0116 74486
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OPDRACHT 5B 
1  Wanneer is de afspraak? 

2  Noteer de afspraak in je agenda. 
 Schrijf eerst de maand in je agenda. Schrijf ook de data op.

OPDRACHT 5C
Gebruik je zelf een agenda?
Ja? Voor welke afspraken gebruik je hem?
Nee? Hoe onthoud je je afspraken?
Wil je een agenda leren gebruiken?

OPDRACHT 5D
Lees de agenda stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek de agenda daarna samen.

maand:

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

ZONDAG 

MAART

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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6 Lezen: Informatie over vakantie aanvragen

OPDRACHT 6A
Kijk naar de tekst.
Welke informatie uit de tekst zie je meteen?
Waarom is die zin belangrijk?

VOOR IN JE AGENDA

Dinsdag 23 mei van 18.00 tot 21.30 uur

Wil je dit jaar ook op vakantie?
Je moet je vakantie dit jaar op een andere manier aanvragen.

Je vult geen brie�es meer in, het kan nu digitaal. 

Wil je weten hoe dat moet?
Kom dan naar de speciale informatieavond.

Je krijgt uitleg over de nieuwe manier.

Programma:
18.00 – 19.00 uur

Samen eten in de kantine.

19.15 – 20.15 uur
Informatie over digitaal vakantie aanvragen in kamer 203.

Pauze
20.30 – 21.30 uur

Vragen stellen en zelf oefenen, kamer 203, 204 en 206.

Kom allemaal! 

Geef je op bij Shakita.
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OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C 
1  Waar gaat de informatieavond over?
   over het eten in de kantine
  over digitaal vakantie aanvragen 
  over goedkope vakanties 
2  Je wilt de afspraak in je agenda of je mobiel opschrijven.
 Hoe schrijf je dat kort op? 
 Denk aan: wat – waar – wanneer.

3  Een collega vraagt je: ‘Wat gaan we eigenlijk doen op die avond?’
 Wat is je antwoord?

OPDRACHT 6D
Hoe vraag je zelf vakantie aan? 
Doe je dat ook digitaal? 

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: De vakantie doorgeven

OPDRACHT 7A 
Je moet plannen wanneer je op vakantie wilt.
Je geeft dat aan je baas door.
Je kunt je vakantiedagen opschrijven in een rooster.

Kijk naar het rooster.
1 Voor wie is de vakantie al ingevuld? 

2 Wanneer zijn ze vrij? 

3 Hoeveel dagen zijn ze vrij?

Verlof aanvraag:   Muhammatt
Maand:    juni   2016

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Reden verlof:

Verlof aanvraag:   Joyce
Maand:  juni  2016
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Reden verlof:

met kinderen in zomervakantie twee weken wegtwee weken weg

Muhammatt

6 7

Muhammatt
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OPDRACHT 7B 
1  Wanneer wil je zelf op vakantie?

2  Vul je vakantiedagen in.
 Schrijf ook op waarom je dan op vakantie wilt.
 Kijk naar het voorbeeld (bij: reden verlof).

OPDRACHT 7C
Lees je aanvraag stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je aanvraag.

Verlof aanvraag:   

Maand:    
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Reden verlof:

31

Verlof aanvraag:   

Maand:    
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Reden verlof:

31
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8 Lezen: Regels voor het aanvragen van vakantie

OPDRACHT 8A 
Lees de kopjes. 
Waar gaat de tekst over? Wat denk je?

Elke werknemer of vrijwilliger heeft recht 
op vakantiedagen.
Er zijn een paar regels voor het 
aanvragen van vakantie.
Dit zijn de belangrijkste.

Regel 1 De baas moet u toestemming 
geven
Elke werknemer mag op vakantie.
Dat is wettelijk zo geregeld.
Maar soms heeft de baas u nodig in het 
bedrijf.
U kunt dan niet op vakantie.
U moet dan een andere periode kiezen.

Regel 2 Alle vakantiedagen
U mag alle vakantiedagen opnemen die 
u per jaar krijgt.

Uw baas mag dat niet weigeren.
U hoeft niet alle dagen op te nemen, maar 
let op regel 3!

Regel 3 Vakantiedagen van vorig jaar
U moet eerst de vakantiedagen van vorig 
jaar gebruiken.
Die zijn geldig tot 1 juli in het volgende jaar.

Regel 4 Andere vormen van verlof
Wilt u niet op vakantie, maar wilt u een ander 
verlof aanvragen?
Dat mag ook.
Daarvoor zijn weer andere regels.
Lees de informatie op de website 
www.rijksoverheid.nl en kijk bij ‘verlof’.

Regels voor het aanvragen van vakantie
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OPDRACHT 8B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 8C 
Waar kun je het antwoord vinden?
Wijs het antwoord aan in de tekst.
1  Mag je zelf weten wanneer je op vakantie gaat?

2  Mag je alle vakantiedagen gebruiken?

3  Wat gebeurt er met vakantiedagen van vorig jaar? 

4  Waar vind je informatie over zorgverlof? 

OPDRACHT 8D 
Wat vind je belangrijk bij elke regel?
Schrijf dat kort op.
1  Het belangrijkste van regel 1 is:

2  Het belangrijkste van regel 2 is: 

3  Het belangrijkste van regel 3 is: 

4  Het belangrijkste van regel 4 is: 

OPDRACHT 8E
1  Maak je je vakantiedagen elk jaar op?
2  Heb je nog dagen over van vorig jaar?
 Tot wanneer zijn ze geldig?
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9 Schrijven: Een mail aan de baas 

OPDRACHT 9A
Je hebt vakantie aangevraagd.
Je weet niet of het kan.
Je baas stuurt de volgende mail.

Lees de mail.
Is dit een positief of negatief bericht?

Verwijderen Beantwoorden Allen
beantwoorden Doorsturen

Van: p_jansen@allesschoon.nl
Aan: 
Onderwerp: aanvraag vakantie   

Beste Herman,

Je aanvraag is goedgekeurd.

Ik twijfelde even.

Het is namelijk heel druk. 

Maar je hebt zó hard gewerkt!

Met vriendelijke groet,

Peter Jansen

Directeur Alles Schoon

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 9B
Je wilt je baas bedanken.
Je gaat een e-mail aan hem schrijven.
Wat schrijf je in het bedankje?
Hoe sluit je de mail af?
Praat er samen over.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 9C
Lees je mail stil na voor jezelf. 
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je mail.

Van:

Aan:

Onderwerp:

Verzenden

             

             

             aanvraag vakantie 

 Dag Peter,
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10 Lezen: Bijzonder verlof aanvragen

OPDRACHT 10A  
Kijk naar de foto’s bij de tekst.
Welke vormen van verlof zie je op de foto’s?

http://www.digid.nl/over-verlof/ Informatie over verlof

Home       Over Verlof     Machtigen      Veiligheid      Vraag en antwoord      Contact

Verlof
Zoek

Bijzonder verlof aanvragen
In Nederland kennen we veel soorten verlof. Iedereen kent natuurlijk de 
vakantiedagen. Wist u dat u ook verlof kunt opnemen als u zwanger bent 
of als iemand overlijdt. Alle regelingen staan in de Wet Arbeid en Zorg.

Zwanger en bevallen
Iedereen die zwanger is en werkt heeft recht op minstens 16 weken 
zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof duurt 4 
tot 6 weken, bevallingsverlof minstens 10 weken. Uw werkgever mag u 
nooit ontslaan omdat u zwanger bent. De vader mag bij de geboorte van 
een kind 3 dagen verlof opnemen.

Zorgen voor iemand anders
Als uw kind, partner of een van uw ouders ziek is, kunt u kortdurend 
zorgverlof opnemen. De werkgever betaalt dan een gedeelte deel van 
uw loon door. 

Overlijden, doktersbezoek en de loodgieter
Calamiteitenverlof is verlof voor bijvoorbeeld het overlijden van een 
familielid. Dit verlof duurt zolang u nodig hebt om de eerste problemen 
op te lossen. Meestal is dit een dag tot een paar dagen. U moet het verlof 
snel bij uw werkgever melden. U moet ook aangeven hoe lang het verlof 
gaat duren.

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is er voor iedereen die tijdelijk minder wil gaan werken 
om voor de kinderen te zorgen. Beide ouders kunnen dit verlof aanvragen. 
Het geldt voor kinderen tot 8 jaar en is ook geldig voor adoptiekinderen en 
pleegkinderen. U vraagt dit verlof ook aan bij uw werkgever.

Meer weten?
In sommige bedrijven zijn andere regels afgesproken. Dan gelden de 
regels van het bedrijf. Wilt u weten hoe het precies geregeld is? Vraag dit 
na bij uw werkgever. Voor meer uitleg over de algemene regelingen kijkt 
u op www.rijksoverheid.nl/verlof-en-vakantie.

> Wie doen mee?
> DigiD in het buitenland

English   |   Inloggen Mijn DigiD
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mijn aantekeningen

OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C
Bespreek de tekst samen.
1  Hoeveel vormen van bijzonder verlof staan in de tekst?
2  Welke vormen van verlof uit de tekst ken je?

OPDRACHT 10D
Heb je zelf wel eens bijzonder verlof aangevraagd?
Wat voor verlof was dat?
Wanneer was dat? Vertel erover.

Schrijf dit daarna op.



IN 8 | Ik kom vandaag niet werken

22

Ziek door sport?
Henk is de baas van een groot bedrijf.
Hij zegt: 
‘Ziek thuis door een sportblessure in je vrije tijd? 
Of ziek doordat je in het weekend teveel hebt 
gedronken?
Het is belachelijk dat de baas dan loon moet 
doorbetalen.
Werknemers moeten dan maar een vrije dag opnemen.
Of ze moeten zich extra verzekeren.
De baas moet hier niet voor betalen, maar de 
werknemers zelf.’

11 Spreken: Ziek door sport?

OPDRACHT 11A 
Luister naar de tekst over ziek zijn door sporten.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
 
Wat vindt Henk?
Waarom vindt hij dat?

OPDRACHT 11B  
Wat vind jij? Ben je het eens met Henk of niet?
Waarom?
Schrijf eerst kort wat je vindt.
En ook waarom je dat vindt.

Ik vind 

Vertel je mening nu aan de ander.
Tip: neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11C
Bespreek de opdracht samen na.
Heb je je mening gegeven?
Heb je ook verteld waarom je dat vindt?
Wat vond je van de opdracht?

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

OPDRACHT 12  
Zoek de woorden.
Zet een streep door de woorden.

vragen
baas
collega
dokter
rooster
vakantie
verlof
vrijwillig
werken
ziek

 

 v a k a n t i e x r

 i b c v e r l o f o

 i a o d o k t e r o

 w a l q k p o m k s

 e s l z i e k h p t

 r y e v c r e g h e

 k i g s k f j q j r

 e a a n v r a g e n

 v r i j w i l l i g

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? 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 map aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? 
Bespreek met je begeleider:
-  welke oefeningen je nog kunt doen;
-  welke boeken je kunt lezen.
 



IN 8 | Ik kom vandaag niet werken

24

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 huis of het werk 
teksten of formulieren mee te nemen, of adressen van 
voor hen belangrijke 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 informatie van de eigen bedrijfs-
arts, formulieren die de bedrijfsarts gebruikt, het bekijken 
van de eventuele bedrijfskleding, het vakantierooster van 
het (vrijwilligers)werk 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 2C
2 Speciale werkkleding kan gebruikt worden voor:
-  veiligheid: de kleren zijn van goede stoffen gemaakt en 

kunnen tegen een stootje
-  eenheid: alle werknemers zien er hetzelfde uit en zijn 

herkenbaar voor anderen; het ziet er netjes uit

INSTRUCTIE BEGELEIDER
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OPDRACHT 3D
De deelnemer maakt aantekeningen voor een telefoontje 
met zijn baas. Hij hoeft hier dus geen hele zinnen te schrij-
ven. U kunt deze aantekeningen natuurlijk ook gebruiken 
om het gesprek echt te voeren. Als de deelnemer echter 
geen problemen heeft in de mondelinge communicatie, 
laat u het achterwege.

OPDRACHT 4C
1  Ze werkte als thuishulp.
2  Ze kon zorgen voor andere mensen en kende sommige 

mensen heel goed.
3 Ze had rugproblemen.
4  Ze voelde zich thuis niet goed: depressief. Leg zo nodig 

het woord depressief uit.
5  Ze is nu vrijwilliger in een bejaardenhuis. Ze zet koffie 

en thee en ze wandelt met de bejaarden.

OPDRACHT 4D
 

OPDRACHT 4F
Deze opdracht is om samen met de deelnemer te onder-
zoeken of er een bedrijfsarts in zijn bedrijf of organisatie 
is. Veel mensen weten niet precies waar ze hem of haar 
kunnen bereiken. Het is dus goed om dat samen uit te 
vinden. 
Bespreek eventueel de speciale positie van de bedrijfs-
arts: hij is er zowel voor de belangen van het bedrijf, als 
de belangen van de werknemer. Hij probeert bij ziekte 
zowel te bekijken of en wanneer de werknemer weer aan 
het werk kan, als de werkplek te verbeteren. Hij heeft dus 
niet dezelfde rol als een huisarts, die alleen de kant van de 
patiënt bekijkt.

OPDRACHT 5A
Van tevoren moet je vaak een formulier invullen i.v.m. de 
afspraak. Dit kunt u inzetten als een extra schrijfopdracht, 
als u met de deelnemer het invullen van een formulier extra 
wil oefenen. 

OPDRACHT 5B
De agenda is leeg. Laat daarom vóór de deelnemer de 
afspraak in de agenda zet, de juiste maand en data in de 
agenda zetten (bijvoorbeeld: maandag 17 juni, dinsdag 18 
juni etc.). Bekijk de agenda dus eerst samen, wijs eventu-
eel aan waar hij de maand en de data kan schrijven.

OPDRACHT 6C
1  over digitaal vakantie aanvragen
2  Bijv. bij 23 mei: informatieavond werk, 18.00-21.30 uur, 

kantine
3  We gaan eerst eten, dan krijgen we informatie over 

vakantie aanvragen en dan gaan we nog zelf oefenen.

OPDRACHT 7A
Bespreek het rooster samen. Wat zie je? Hoe lees je dit 
rooster? Wijs met uw vinger aan hoe u dit rooster leest en 
vertel alle informatie die u leest uit het rooster hardop. Zo 
doet u voor wat een deelnemer ook zou kunnen doen.

OPDRACHT 7B
De maand van het rooster ontbreekt nog. Laat de deel-
nemer de maand invullen waarin hij op vakantie gaat/een 
vakantie gepland heeft/op vakantie wil gaan. Vraag ook 
naar de reden waarom hij in die periode op vakantie wil 
gaan. In sommige teams wordt bekeken wie op vakantie 
willen en wie wel en niet mogen (als het werk vereist dat 
er mensen aan het werk blijven).

OPDRACHT 8A
De tekst is gebaseerd op http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/verlof-en-vakantie/vraag-en-antwoord/
hoe-kan-ik-mijn-vakantiedagen-opnemen.html.

OPDRACHT 8D
Bijvoorbeeld:
1  Regel 1: iedereen heeft vakantiedagen / de baas mag   
 zeggen dat je niet op vakantie kan
2  Regel 2: je mag alle vakantiedagen gebruiken
3  Regel 3: vakantiedagen zijn niet lang geldig
4 Regel 4: er zijn ook andere manieren van verlof

(Voor opdracht 9 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 10A
De informatie uit de tekst komt van http://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/vraag-en-ant-
woord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzonder-of-buitenge-
woon-verlof.html.

(Voor opdracht 11 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 12
Oplossing:

werken als thuishulp vrijwilligerswerk in het 
bejaardenhuis

voor mensen zorgen voor mensen zorgen

stofzuigen met mensen naar buiten 
gaan

met mensen naar buiten 
gaan

koffie zetten

met mensen praten met mensen praten

schoonmaken

 v a k a n t i e x r

 i b c v e r l o f o

 i a o d o k t e r o

 w a l q k p o m k s

 e s l z i e k h p t

 r y e v c r e g h e

 k i g s k f j q j r

 e a a n v r a g e n

 v r i j w i l l i g
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ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

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

OVERIG MATERIAAL 

Er is nog veel meer lesmateriaal voor volwassenen, die 
beter willen leren lezen en schrijven, willen leren rekenen 
of willen werken aan hun digitale vaardigheden. Sommige 
van deze lesmaterialen zijn ook digitaal beschikbaar 
waarmee u bijvoorbeeld thuis kunt laten oefenen en vaak 
ook in een bibliotheek in de buurt. Wilt u  meer weten 
over geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s), vraag 
het dan aan uw contactpersoon bij de organisatie waar 
u vrijwilliger bent. Of neem een kijkje op http://www.
taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal.
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Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 023 44 44

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

Met de boekjes van Succes! ga je 
aan de slag met beter leren lezen en 
schrijven en oefen je met spreken. 
Je kunt ook oefenen met rekenen 
en beter leren omgaan met de 
computer en het internet. Succes! 
is uitgewerkt in drie niveaus. De 
methode bestaat uit een groot 
aantal boekjes rond situaties uit het 
dagelijks leven of werk. De boekjes 
zijn per niveau los te gebruiken. 
Succes! is uitgebreid getest in 
de praktijk door docenten en 
taalvrijwilligers. 


