
Dit boekje gaat over sport en 
bewegen, sportclubs en sport kijken.

Succes!

Lekker bewegen

IN 10



Katern IN 10, Lekker bewegen
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 bericht uit de krant lezen
-  een beschrijving geven
-  een folder lezen
-  een aanmeldingsformulier invullen
-  een informatieve tekst lezen
- een schema invullen
-  een informatieve tekst lezen
-  een verslag schrijven
-  een tv-gids lezen
-  een gesprek voeren
-  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 10
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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 bericht uit de krant lezen - Wereldkampioen vrouwen dragen p. 5

 3 een beschrijving geven - Welke sport past bij jou? p. 6

 4 een folder lezen - Bewegen in het buurthuis  p. 8

 5 een aanmeldingsformulier invullen - Ja, ik kom sporten! p. 10 

 6 een informatieve tekst lezen - Genoeg bewegen p. 12

 7 een schema invullen - Zoveel beweeg ik  p. 14 

 8 een informatieve tekst lezen - De Olympische Spelen p. 16

 9 een verslag schrijven - Verslag van een sportieve activiteit p. 18

 10 een tv-gids lezen - Sportprogramma’s  p. 20

 11 een gesprek voeren - Geld en doping in de sport p. 22

 12 een puzzel doen - Zoek de zin  p. 23

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Doe jij aan sport?
-  Welke sport doe je?
-  Hoeveel beweeg je op
 een dag?
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UITVOEREN

1 Lezen: een eigen verhaal 

OPDRACHT 1
Kies nummer 1 of 2.

1  
Ik sport. 
Waar sport je?
Hoe vaak sport je?
Wat doe je na het sporten?

2 
Ik sport niet.
Wat vind je van sporten?
Wil je gaan sporten?
Wat zou je willen doen?
Hoe blijf je fit?

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Wereldkampioen vrouwen dragen

OPDRACHT 2A 
Kijk naar de foto.
Lees de titel en de kopjes.
Waar denk je aan bij de foto?
Waar gaat de tekst over?
Wat denk je?

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.
1  Vind je vrouwen dragen een echte sport?
 Waarom wel of niet?
 Wanneer is iets een sport? 
2  Zou je aan deze sport willen meedoen?
 Vertel daarna de tekst kort na. 

Wereldkampioen vrouwen dragen
In Finland hebben ze een heel bijzondere wedstrijd.
Het is een wereldkampioenschap. 
Mannen en vrouwen uit veel landen doen mee.

Hoe gaat zo’n wedstrijd?
De vrouwen klimmen bij de mannen op de rug. 
De mannen moeten door water lopen, rennen en klimmen.
De vrouwen moeten goed op de rug blijven zitten. 
De snelste man wint de wedstrijd.

Wat zijn de regels?
Er zijn ook regels bij deze wedstrijd.
De vrouwen moeten minimaal 49 kilo wegen.
Ze moeten minimaal 17 jaar zijn.
De mannen lopen over een baan van 250 meter.
De mannen mogen de vrouwen op verschillende
manieren dragen. 
Maar ze mogen de vrouwen niet laten vallen.

Wat is de prijs?
De prijs is bier!
De winnaar krijgt heel veel bier.
Weegt de vrouw bijvoorbeeld 50 kilo?
Dan krijgt de man 50 liter bier.
Weegt de vrouw 75 kilo? 
Dan krijgt de man 75 liter bier.
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3 Schrijven: Welke sport past bij jou?

OPDRACHT 3A 
Bespreek samen de vragen. 
1 Kijk je wel eens naar sport?
 In het echt of op tv?
 Naar welke sport kijk je dan?
2 Ken je mensen die een sport doen?
 Welke sport is dat?
3 Welke sport lijkt je leuk om te doen?
 En welke helemaal niet? 

OPDRACHT 3B 
Kies nummer 1 of 2 of doe ze allebei.

1 
Wat is jouw droomsport? 
Waar zou je goed in willen zijn?
Wat vind je leuk aan deze sport?
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2 
Welke sport past bij jou?
Zoek een test op internet.
Zoek met de woorden: Welke sport past bij jou?
Lees samen de vragen en vul de test in.
Schrijf de uitslag op.

Wat vind je van de uitslag?
Deze sport past bij mij, want

Ik vind deze sport wel / niet leuk, want

OPDRACHT 3C 
Lees je zinnen stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna je zinnen samen.
Zijn je zinnen duidelijk voor de ander?

OPDRACHT 3D
Wil je de sport echt gaan doen?
Waar kun je dat doen?
Wil je andere sporten doen?
Hoe kom je aan informatie?
Bespreek dit samen. 

                                                         
mijn aantekeningen
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4 Lezen: Bewegen in het buurthuis

OPDRACHT 4A
Heb je wel eens een folder van het buurthuis gelezen?
Zijn er cursussen voor sport en bewegen?

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

 

OPMAKEN ALS FOLDER VAN HET BUURTHUIS
FOTO 8 EN 9 GEBRUIKEN

Bewegen in het buurthuis
Wil je meer bewegen?
Kom dan naar één van onze cursussen.
Dit zijn twee van onze cursussen.
We hebben er nog veel meer! 

We hebben een kleine fitness-ruimte.
Je kunt hier elke dag komen sporten.
Fitness zorgt voor sterke spieren en een goede 
conditie.
Het is een goed begin van je dag.
Een vrijwilliger met veel ervaring helpt je.
Tijden: elke dag van 9.00 tot 10.00 uur (mannen) 
en van 10.15 tot 11.15 uur (vrouwen).
Kosten: €36 voor 12 keer. 

Gezellig en gezond!
Leer salsa, merengue en andere dansen.
Op dansles leer je andere mensen kennen.
Je krijgt een goede conditie.
En van dansen val je ook nog af!
Tijden: elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Kosten: €40 voor 16 lessen.
Een proefles is gratis.

Heb je interesse?
Bel dan  naar Romy, telefoon 0322 85579.
Je kunt ook een e-mail sturen naar romy@achthoek.nl.
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OPDRACHT 4C 
Zoek de antwoorden in de tekst.
1  Waarom is fitness een goede sport?

2  Waarom is dansen een goede sport?

3  Op welke dag en tijd kun je fitness doen?
 Op welke dag en tijd kun je dansen?
 Schrijf het antwoord in het vak.
  

fitness voor mannen fitness voor vrouwen dansen

4  Hoe kun je je aanmelden?

5 Wat is duurder per keer: fitness of dansen?

OPDRACHT 4D
Wat lijkt jou leuker: fitness of dansen?
Waarom?
                                                         

mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Ja, ik kom sporten!

OPDRACHT 5A
Lees het aanmeldingsformulier.
Hoe heet de sportschool?
Welke sporten kun je daar doen?

Dan moet je je aanmelden.

Op sportschool Sport & Meer kun je kiezen uit de volgende sporten:
• Aerobic
• Buik- en rugspierenles • Fitness (individueel)

• Seniorenfit (55+) • Hardlopen (buiten)
• Spinning (fietsen)

• Yoga
• Zumba (dans)

Ja, ik kom sporten!  Ik wil me opgeven voor: 

Extra gegevens
Hoe gezond bent u? heel gezond redelijk gezond een beetje gezond niet zo gezond 

Uitleg

Handtekening

Handtekening

Lever het formulier in bij de receptie of 
stuur het op naar: aanmelden@sportenmeer.nl.
Sport & Meer 
Kabelweg 231 
1423 BB Gouda

Persoonlijke gegevens

Achternaam  [vak met schrijflijn]

Voornaam  [vak met schrijflijn]

Straatnaam  0 man  0 vrouw

Postcode     

E-mailadres

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2

Geboortedatum                                                      

Woonplaats 

/ /

Huisnummer 

Kies een sport en vul het formulier in.

Betalen
Hoe wilt u betalen? met een acceptgiro met een automatische incasso

Let op: de automatische incasso is €1,50 goedkoper.

Wil je gaan sporten bij een sportschool?

/ /Datum

EN MEER
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OPDRACHT 5B
Vul het formulier in.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 5C 
Lees het formulier stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Voor welke sport meld je je aan?
Bespreek het formulier samen.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Genoeg bewegen

OPDRACHT 6A 
Hoeveel minuten per dag beweeg jij?
Wat doe je dan?

OPDRACHT 6B
Zoek het antwoord op de volgende vraag in de tekst.
Hoeveel minuten per dag moet je bewegen?

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

Genoeg bewegen

Iedereen kan bewegen.
Iedereen moet ook bewegen.
Het advies is minimaal 30 
minuten per dag.
Dan voelt u zich fitter en beter.

Matig intensief
De meeste mensen denken dan aan 
hardlopen of hard fietsen.
Maar dat hoeft niet.
Je kunt ook matig intensief bewegen.
Wanneer beweegt u matig intensief?
Als uw hart sneller gaat slaan.
Als u meer moeite moet doen om 
adem te halen.
Maar u hoeft niet te zweten.
En u kunt ook blijven praten bij het 
bewegen.

30 minuten is ook 3 keer 10!
Beweegt u nu niet veel?
Dan kunt u ook beginnen met 3 keer 10 
minuten.
Neem bijvoorbeeld eens de trap en 
niet de lift.
Doe de boodschappen lopend en niet 
met de auto.
En lukt het een dag niet?
Dan probeert u het gewoon de volgen-
de dag weer.

Arie: Ik fiets vaker naar mijn 
werk. 

Dat kost niet veel tijd.

Dilek: Ik speel met mijn 
kinderen in de speeltuin.

Schommelen en touwtje springen.
Dat is heel goed voor me!
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OPDRACHT 6D 
1  Wat betekent: minimaal 30 minuten per dag?
 Meer antwoorden zijn goed.
   30 minuten of meer
   precies 30 minuten
   tenminste 30 minuten
   30 minuten of minder

2  Kruis het goede antwoord aan.
 Bij matig intensief bewegen …
 moet je hard fietsen          ja / nee
 kun je nog praten           ja / nee
 gaat je hartslag omhoog        ja / nee
 moet je zweten            ja / nee
 heb je meer moeite met ademhalen    ja / nee 

3  Wat betekent: 30 minuten is ook 3 keer 10?

4 Wat moet je doen als het een dag niet lukt?
 Je moet de volgende dag:
   minder dan 30 minuten bewegen.
   30 minuten bewegen.
   stoppen met bewegen.

OPDRACHT 6E 
1  Sommige mensen zeggen: Ik ben te oud om te bewegen.
 Hoe kun je dan reageren?

2  Anderen zeggen: Ik ben te dik om te bewegen.
 Wat kun je zeggen?

3  Iemand zegt: Ik heb geen geld om te bewegen.
 Wat kun je zeggen?

4  Of iemand zegt: Ik heb geen tijd om een half uur te bewegen.
 Wat kun je zeggen?

Bespreek je antwoorden samen. 
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7 Schrijven: Zoveel beweeg ik 

OPDRACHT 7A 

Lees het schema van Jessica hieronder. 
Je ziet hoeveel Jessica beweegt.

Bespreek samen de vragen:
-  Welke activiteiten doet Jessica om te bewegen?
-  Is dat intensief of matig intensief? Vul het schema in.
-  Op welke dag beweegt ze te weinig?

Zoveel beweegt Jessica:

sport of activiteit hoeveel minuten? op welke dag? intensief of 
matig intensief?

stofzuigen 45 minuten maandag

de trap op en af 5 minuten 
(10 X een halve 
minuut)

alle dagen  

lopend 
boodschappen doen

45 minuten woensdag  

zwemmen in rustig 
tempo

30 minuten donderdag 

met de fiets naar de 
stad

30 minuten zaterdag 

volleyballen 60 minuten vrijdag 

wandelen 90 minuten zondag 

Je moet elke dag 30 minuten bewegen.
Dat kan intensief bewegen zijn.
Maar dat kan ook matig intensief bewegen zijn.
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OPDRACHT 7B 
1  Wat doe jij om te bewegen?
 Hoe vaak doe je dat?
 Is dat intensief of matig intensief?
 Vul een schema van jezelf in. 
 Vertel eerst wat je wilt schrijven.

sport of activiteit hoeveel minuten?   op welke dag?  intensief of
 matig intensief?

2  Het is goed om 30 minuten per dag bewegen.
 Beweeg je genoeg?
 Wat denk je?
 Schrijf het op.

OPDRACHT 7C 
Lees je antwoorden stil na voor jezelf.
Heb je alles opgeschreven? 
Bespreek je antwoorden samen.



IN 10 | Lekker bewegen

16

8 Lezen: De Olympische Spelen

OPDRACHT 8A
1  Kijk je weleens naar de Olympische Spelen?
 Welke sporten vind je leuk om te zien?
2  Wat weet je van de Olympische Spelen? 
 Waar waren bijvoorbeeld de laatste Olympische Spelen?

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

[titel] De Olympische Spelen 
[kopje] Winter en zomer
Bij de Zomerspelen is er zwemmen, roeien en atletiek.
We kunnen bij de Winterspelen kijken naar schaatsen, skiën en ijsdansen.
De eerste Olympische Spelen waren in 1896, in Athene.
De Olympische Spelen zijn één keer in de vier jaar.
[afbeelding 18]
 [kopje] Beroemd
Ben je Olympisch kampioen?
Dan ben je beroemd.
Je kunt dan veel geld verdienen.
Bijvoorbeeld met reclame maken.
[afbeelding 17]
[kopje] Veel sporters
Aan de Olympische Spelen doen veel sporters mee.
Bij de Winterspelen zijn er bijna 3000 sporters.
Bij de Zomerspelen zijn het er bijna 11.000!
[afbeelding 16]
[kopje] Veel tv
De Olympische Spelen zijn altijd op tv.
Je kunt de show van de opening zien.
Bijna alle wedstrijden kun je ook live kijken.
Er is veel reclame rond de wedstrijden.
Zo verdient de organisatie geld.
De organisatie van de Spelen kan wel 37 miljard euro kosten.
[einde afbeelding]

De Olympische Spelen 
Winter en zomer
Bij de Zomerspelen is er zwemmen, roeien en atletiek.
We kunnen bij de Winterspelen kijken naar schaatsen, skiën en 
ijsdansen.
De eerste Olympische Spelen waren in 1896, in Athene.
De Olympische Spelen zijn één keer in de vier jaar.

Beroemd
Ben je Olympisch kampioen?
Dan ben je beroemd.
Je kunt dan veel geld verdienen.
Bijvoorbeeld met reclame maken.

Veel sporters
Aan de Olympische Spelen doen veel sporters mee.
Bij de Winterspelen zijn er bijna 3000 sporters.
Bij de Zomerspelen zijn het er bijna 11.000!

Veel tv
De Olympische Spelen zijn altijd op tv.
Je kunt de show van de opening zien.
Bijna alle wedstrijden kun je ook live kijken.
Er is veel reclame rond de wedstrijden.
Zo verdient de organisatie geld.
De organisatie van de Spelen kan wel 37 miljard euro kosten.
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OPDRACHT 8C 
1  Welke soorten Olympische Spelen zijn er?

2  Welke sporten horen bij de Zomerspelen? 

  En welke bij de Winterspelen?

3  De eerste Olympische Spelen waren in 1896.
 In welk jaar waren daarna de volgende Olympische Spelen?

 Hoe weet je dat?

4  Hoeveel Olympische Spelen waren er in de 20-ste eeuw? 

 Hoe reken je dat uit?

5  Hoe kan een kampioen veel geld verdienen?

OPDRACHT 8D
Welke beroemde sporters ken je?
Heb je een favoriete sporter?
Praat er samen over. 

OPDRACHT 8E 
Zoek de antwoorden op internet.
1  Wanneer en waar zijn de volgende Olympische Spelen?

2 Zijn dat de Zomerspelen of de Winterspelen? En waar worden ze gehouden?

3 Wat wil je nog meer weten over de Olympische Spelen?

 Hoe kun je het antwoord vinden? 
 Bespreek dit samen. 
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9 Schrijven: Verslag van een sportieve activiteit

OPDRACHT 9A 
Kies nummer 1 of 2.
1  Welke sportwedstrijd heb je gezien?
2  Welke wedstrijd heb je zelf gespeeld?

Bespreek samen de vragen.
-  Waar was je?
-  Wat was de activiteit?
-  Met wie was je?
-  Wanneer was het?
-  Wat gebeurde er?
-  Hoe voelde je je?

                                                         
mijn aantekeningen
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OPDRACHT 9B 
Schrijf nu zelf een verslag.
Vul het schema in.
Lees eerst het verslag van Piet en Mo.

Piet schrijft over 
nummer 1.

Mo schrijft over 
nummer 2.

Waar was je? Ik was thuis. Ik was in Veendam, op 
het voetbalveld.

Wat was de activiteit? Ik keek voetbal op tv.
Ajax speelde tegen PSV.

We moesten voetballen 
tegen HSC.

Met wie was je? Ik keek met mijn vriend. Het hele team was erbij.
Mijn zoon zat in het 
publiek.

Wanneer was het? Dat was vorig weekend. Dat was in maart.

Wat gebeurde er? Het was spannend.
PSV won de wedstrijd, in 
de laatste minuut.

Onze keeper was erg 
goed. We wonnen
met 3-2.

Hoe voelde je je? Ik was boos!! Ik was super blij!

Gebruik je antwoorden van 9A in het verslag.

Waar was je? 

Wat was de activiteit?

Met wie was je?

Wanneer was het?

Wat gebeurde er?

Hoe voelde je je?

OPDRACHT 9C
Staat alles erin?
Heb je een goed verslag geschreven?
Bespreek daarna samen je verslag. 
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10 Lezen: Sportprogramma’s

OPDRACHT 10A
Kijk naar de tekst.
Waar komt deze tekst vandaan?

13:00 Journaal

13:15 Sport op zondag

14:00 Zwemmen: 
 EK Kortebaan   
  

16:00 Journaal 

18:00 Journaal

NPO 2 RTL 5 
14:00 Formule 1

18:00 Nieuws en weer

18:15 Formule 1

22:10 Formule 1

22:00 Nieuws

EUROSPORT
15.00 Snooker: 
 World Cup in Wuxi  
 (China)

16.15 Voetbal:
 World Cup   
 (vrouwen) in   
 Ottawa (Canada) –  
 Achtste finales:  
 Noorwegen-
 Engeland

18:00 Atletiek: 
 Paavo Nurmi   
 Games in Turku  
 (Finland)

20:00 Voetbal: 
 World Cup 
 (vrouwen) in Ottawa  
 (Canada) – Achtste  
 finales: VS-Colombia

21:00 Tennis:
 ATP toernooi   
 Nottingham 
 (kwartfinales)

Maandag 12 maart

16:15 Wielrennen: 
 Giro d’Italia dag 1

15:00 Concours Hippique
 Amsterdam
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OPDRACHT 10B
Kijk met je begeleider naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 10C
Bespreek de tekst samen.
Welk programma vind je leuk in deze tv-gids?
Wat is je favoriete sport om naar te kijken?
Waarom?
Naar welk sportprogramma kijk je graag?

Wanneer is dat programma?

                                                         
mijn aantekeningen
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11 Spreken: Geld en doping in de sport

OPDRACHT 11A  
Kies 1 of 2 of doe allebei. 

1  Lees samen de informatie.
 Praat daarna samen over de vragen. 

Wat vind je daarvan?
Waarom verdienen voetballers zoveel? 
Heb je enig idee?

2  Lees samen de informatie.
 Praat daarna samen over de vragen. 

Wat vind je daarvan?
Moeten we daar iets aan doen? 
Zo ja, wat moeten we doen?

OPDRACHT 11B
Bespreek de opdracht samen na.
Wat vond je van de opdracht?
Heb je gezegd wat je vindt?

Professionele voetballers verdienen heel veel geld.
Bijvoorbeeld 12 miljoen euro per jaar.
Dat is ongeveer € 240.000 per week. 
Een club moet ook heel veel betalen voor een nieuwe voetballer.
Soms wel 60 miljoen euro.

Professionele sporters gebruiken soms doping.
Dat doen ze om beter te presteren.
Ook amateurs gebruiken soms doping. 
Bijvoorbeeld bij het voetbal of bij wielrennen.
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12 Woorden: Zoek de zin 

OPDRACHT 12  
Zoek de zin in de rij met letters.
Schrijf de zin op.

1 bewegenjoilpiswtfgugezondkftu
 

Bewegen                      

2  ikktpdugarynbhopwrtpldzwemlesryhtn

 Ik         

3  erbjyisphrtkveelwtfhreclameljmgxinlkmdesdtisport
 
 Er          

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 meeste 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.
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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 Taal-
kaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en oe-
fensuggesties. 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 deelnemer 
vervolgens opnemen in zijn map. (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 op internet zoeken over sportverenigingen in 
de buurt en de aanmeldingsformulieren bekijken, een folder 
van het buurthuis lezen over sporten/bewegen, een artikel in 
de buurtkrant (voor)lezen over een sportactiviteit/buurtfeest, 
op internet (of in de krant) informatie over de Olympische 
Spelen zoeken en lezen, een tv-gids bekijken.
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 en 2 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 3A
Bij het zoeken naar een test op internet kunt u de woorden 
gebruiken uit de opdracht, maar u kunt ook kiezen voor een 
combinatie van andere woorden, bijvoorbeeld: test sport, test 
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favoriete sport, welke sport, welke sport past bij mij. Er zijn 
veel testen te vinden. Neem een test met een paar vragen 
(maximaal 10). Lees de vragen voor en bedenk samen het 
antwoord. U leidt dus, uw deelnemer geeft alleen antwoord 
en u bekijkt samen de uitslag. Sommige testen zijn eerder 
grappig dan serieus. Dat is prima, houd daarna een gesprek 
over de uitslag en sporten in het algemeen.

OPDRACHT 3B
De deelnemer schrijft op wat hij van de sport vindt. Als hij 
een andere sport bedenkt naar aanleiding van de test of 
het gesprek erover, is het natuurlijk ook goed. 

OPDRACHT 4C
1  je krijgt er sterke spieren van, je krijgt een goede condi-

tie, een goed begin van de dag
2   het is gezellig, gezond, je leert andere mensen kennen, 

je krijgt een goede conditie, je valt af
3 fitness voor mannen: elke dag van 9.00 tot 10.00 uur
 fitness voor vrouwen: elke dag van 10.15 tot 11.15 uur
 dansen: elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
4  je kunt bellen of mailen
5  fitness kost €3 per keer (36:12) en dansen €2,50 per 

keer (40:16) ; fitness is dus per keer duurder

(Voor opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 6A
De tekst is geïnspireerd op de brochure ‘Bewegen doet 
wonderen’: https://www.hartstichting.nl/downloads/bro-
chure-bewegen-doet-wonderen

OPDRACHT 6B
Antwoord: 30 minuten per dag

OPDRACHT 6D
1  30 minuten of meer; tenminste 30 minuten
2 nee - ja - ja - nee - ja
3  Je kunt 30 minuten ook verdelen in kleinere stukken, 

bijvoorbeeld 3 keer 10 minuten. Maar het mag ook an-
ders: 2 keer 15 minuten, 1 keer 20 en 1 keer 10 minuten. 
Je moet zorgen dat je 30 minuten per dag haalt.

4  30 minuten bewegen 

OPDRACHT 6E
Voor elk van deze argumenten om niet te bewegen is een 
tegenargument te bedenken. Bijvoorbeeld (maar ook ande-
re tegenargumenten zijn goed!):
1  Als je meer beweegt, voel je je misschien jonger. Je  kunt 

iets kiezen dat bij je leeftijd en bij jou past.
2  Misschien val je wel af door meer te bewegen. Je hoeft 

niet meteen een marathon te lopen.
3  Je kunt ook een rondje door de buurt lopen of je bood-

schappen lopend doen. Dat kost geen geld.
4  Je moet nadenken over wat je kunt. Je hoeft niet meteen 

naar de sportschool. 3 keer 10 minuten is ook goed.

OPDRACHT  7A
Jessica’s beweging is alleen bij volleybal intensief. 
Jessica beweegt op dinsdag te weinig (alleen traplopen). 

De andere dagen beweegt ze genoeg. Verwijs voor de uit-
leg van ‘matig intensief bewegen’ eventueel naar opdracht 
6. Daar wordt de term geïntroduceerd.

OPDRACHT 7B
Neem het schema goed door met de deelnemer. Bespreek 
wat hij kan invullen, neem daar de tijd voor. Geef eventueel 
aan hoeveel u vandaag al hebt bewogen, wat u al hebt ge-
daan en of het intensief was of matig intensief. Bedenk dat 
ook samen met de deelnemer. Bijna elke soort van bewe-
ging is goed, als de hartslag maar iets omhoog gaat en de 
ademhaling iets versnelt. Bij welke activiteit en intensiteit 
dat gebeurt, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.

OPDRACHT 8C
1  Er zijn Zomerspelen en Winterspelen. 
2  zomer: zwemmen, roeien en atletiek; winter: schaatsen, 

skiën en ijsdansen
3  1900 
4  vijfentwintig keer (een eeuw is 100 jaar. 100 : 4 = 25) 
5  met reclame

OPDRACHT 8E
Bedenk samen met welke woorden je kunt zoeken op in-
ternet. De website www.wikipedia.org geeft veel informa-
tie. Help de deelnemer om dingen te bedenken die hij ook 
nog wil weten. Bijvoorbeeld: waar komt de naam vandaan, 
hoeveel medailles heeft Nederland gewonnen, wie doet er 
de volgende keer mee, welke sporten zijn er allemaal?

OPDRACHT 9A
Nummer 1 kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn die de deel-
nemer op tv heeft gezien (WK voetbal, Olympische Spelen) 
of een wedstrijd van zijn kind waar hij als trotse ouder bij 
was. 

OPDRACHT 9B
De deelnemer kan de voorbeeldteksten erbij gebruiken als 
houvast voor zinsbouw en woordkeus.

(Voor opdracht 10 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 11 A
1  Voetballers (maar ook andere sporters) verdienen zoveel 

omdat er veel vraag is naar hun sport. Veel mensen 
willen kijken (live of op tv). Bedrijven maken reclame, 
verkopen spullen (shirtjes, andere clubspullen). Er zijn 
veel bedrijven die sponsor zijn van een club.

2  Ook amateurs willen beter zijn dan hun tegenstanders 
en gebruiken soms doping. Als je een heel goede ama-
teur bent, moet je je verantwoorden voor de doping-
autoriteit van je sport. Je moet dan vertellen waar je 
een bepaald moment was en soms moet je ook bloed 
of urine afgeven. Het zou te duur zijn om iedereen te 
controleren. Het lijkt dus alsof we daar niet zoveel aan 
kunnen doen.

OPDRACHT 12
1 Bewegen is gezond; 2 Ik ga op zwemles; 3 Er is veel recla-
me in de sport



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. 


