
Dit boekje gaat over de pauze,
de kantine en eten op het werk.

Succes!

Kroket met sla
in de kantine

IN 12



Katern IN 12, Kroket met sla in de kantine
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 menukaart lezen   
-  een sms of app schrijven 
-  meningen lezen 
-  een beschrijving maken 
-  een artikel uit een bedrijfsblad lezen 
-  een reactie schrijven op een forum 
-  een schema lezen 
-  een vragenlijst of schema invullen 
-  een nieuwsartikel lezen 
-  je mening geven 
-  een puzzel maken 

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 12
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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 menukaart lezen - Menukaart en openingstijden p. 5

 3 een sms of app schrijven - Zullen we samen lunchen? p. 6

 4 meningen lezen - Vier meningen over de kantine p. 8

 5 een beschrijving maken - Dit eet ik bij de lunch p. 10

 6 een artikel uit een bedrijfsblad lezen - Nieuws uit de kantine p. 11

 7 een reactie schrijven op een forum - Pauze van de baas? p. 13

 8 een schema lezen - Mensen in de lunchpauze  p. 14

 9 een vragenlijst of schema invullen - Onderzoek voor nieuwe kantine p. 16

 10 een nieuwsartikel lezen - Geluk bij een ongeluk p. 18

 11 je mening geven - Gezond eten in de kantine  p. 20

 12 een puzzel maken - Woordzoeker  p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Eet je op je werk?
-  Waar doe je dat?
-  Met wie eet je meestal?
-  Neem je zelf je eten mee? 
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UITVOEREN

1 Lezen: Mijn eigen verhaal

OPDRACHT 1 
Kijk naar de foto.
Lijkt dit op jouw pauze?
Wat doe jij in de pauze? 

Denk aan:
-  Hoe vaak heb je pauze op je werk?
-  Hoe lang heb je pauze? 
-  Is de pauze lang genoeg?
-  Is koffie en thee gratis? 
-  Neem je zelf je eten mee?

Jij vertelt.
Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.
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2 Lezen: Menukaart en openingstijden

OPDRACHT 2A
Bekijk de menukaart van een kantine.
Wat wil je eten en drinken?
Hoeveel kost dat bij elkaar?

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

OPDRACHT 2C
Beantwoord de vragen.
1  Wanneer is je eigen kantine open?
2  Het is 11.30 uur.
 Je hebt zin in soep. 
 Kun je dat bestellen?

OPDRACHT 2D
Heb jij op je werk een kantine?
Wanneer is je eigen kantine open?

  Broodjes    Wit of bruin brood 
Broodje kaas   € 2,30
Broodje ham   € 2,30
Broodje ei en tomaat  € 2,75
Broodje kroket  € 3,00

  Salades     Nieuw!
Groene salade   € 3,50
Pastasalade   € 3,50

  Soep
Elke dag andere soep!
Tomatensoep   € 2,25 
(alleen te bestellen na 12.00 uur)
Soep van de dag  € 2,25

 
 

MENUKAART EN OPENINGSTIJDEN 
 Drinken
Ko�e/thee   gratis
Melk/karnemelk  € 0,75
Frisdrank   € 1,00

  Snacks
Mueslireep   € 1,00
Kauwgum/snoep  € 1,00
Diverse soorten fruit  € 0,50
Gevulde koek   € 0,75

O P E N I N G S T I J D E N 
Maandag tot en met vrijdag

10.00 – 13.30 uur / 15.00 – 16.00 uur 

Zaterdag
11.30 – 14.00 uur 

Zondag
gesloten
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3 Schrijven: Zullen we samen lunchen?

OPDRACHT 3A
Lunch jij elke dag met dezelfde collega’s?
Spreek je af hoe laat je samen eet?

OPDRACHT 3B
Je gaat een sms of app aan een collega sturen.
Kies een opdracht uit.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.
Je kunt ze ook allebei doen.

1

Je werk is nog niet klaar.
Je kunt vandaag pas later lunchen.
Stuur een sms of app aan je collega Pim.
Schrijf over je werk.
Vraag of hij later kan lunchen.

2

Je zit in de kantine.
Je wacht op je collega Pim.
Hij is er nog niet.
Stuur een sms of app aan Pim.
Vraag of hij nog komt.
 
Denk aan:
-  Staat je vraag in het bericht?
- Staat je naam aan het eind van het bericht? 
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OPDRACHT 3C
Lees je sms of app stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Is je berichtje kort?
Bespreek daarna je bericht samen.



IN 12 | Kroket met sla in de kantine

8

4 Lezen: Vier meningen over de kantine 

OPDRACHT 4A
Lees eerst alleen de titel.
Wat denk je: wat gaan de mensen zeggen?
Welke positieve dingen gaan ze zeggen?
Welke negatieve dingen gaan ze zeggen?

Vier meningen over de kantine
In onze kantine eten elke dag veel mensen.
We praten met vier collega’s.
Wat vinden zij van onze kantine?

Wilma: ‘Truus kent iedereen. 
Ze helpt ons snel.
Ze is echt de moeder van de kantine.
Elke dag in de kantine eten is wel duur.
Ik neem dus mijn eigen brood mee en koop melk in de kantine.
Ik ga lekker naar buiten.
Ook om even te roken!’

Anil: ‘Truus van de kantine is heel aardig. 
Ik vind het eten in de kantine lekker makkelijk.
Beter dan boterhammen van thuis in een trommel.
Op vrijdag eet ik altijd een kroket.
Zo lekker!’

Laura: ‘Het is hier wel gezellig.
De tafels zijn schoon.
De prijzen in de kantine zijn niet hoog.
Toch eet ik hier niet altijd.
Het kost natuurlijk meer dan mijn eigen boterhammen.
En er is zoveel lawaai in de kantine.’

Ali: ‘Ik vind het eten in de kantine niet lekker.
Het is gewoon niet mijn smaak.
Daarom neem ik zelf eten mee.
Dat maak ik warm in de magnetron.
Ik koop wel wat te drinken.’
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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 
Wijs aan in de tekst.
1  Wie zegt iets over Truus in de kantine?
2 Wie zegt iets over de prijzen?
3  Wie zegt iets over het eten in de kantine?
4  Wie zegt iets over de kantine zelf?
Vul nu het schema in.
 

Over wie of wat? Wie zegt het?

Truus

de prijzen

het eten

de kantine zelf

OPDRACHT 4D 
Wat vinden de collega’s positief?
Wat vinden ze negatief?
Vul het schema in.

positief negatief

Wilma Truus helpt snel.
Truus is de moeder van de 
kantine.

Het eten is duur.

Anil

Laura

Ali
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5 Schrijven: Dit eet ik bij de lunch

OPDRACHT 5A
Bekijk de afbeelding van een lunch.
Hoe ziet jouw lunch eruit?

Bespreek samen wat je bij de lunch eet en drinkt.

OPDRACHT 5B
Maak een lijstje van jouw lunch.

Dit eet ik:                 Dit drink ik:
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OPDRACHT 5C
Lees je tekst stil na voor jezelf.
Staat alles erin?
Zijn er woorden die je wilt onthouden?

OPDRACHT 5D
Bespreek je tekst samen.
Eten en drinken jullie dezelfde dingen?
Wat is anders?
Maak twee lijstjes.

Hetzelfde               Anders

Bespreek wat jullie favoriete eten en drinken is.

                                                         
mijn aantekeningen
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6 Lezen: Nieuws uit de kantine

OPDRACHT 6A
Hoe krijg je het nieuws van je werk?
Is er een eigen krantje of nieuwsbrief?
Vertelt je baas wat er nieuw is?

NIEUWS UIT DE KANTINE

Een nieuwe medewerker!!!

Straks hoef je niet meer zo lang te wachten in de 
rij bij de kantine. Vanaf 1 oktober komt er een 
nieuwe medewerker. Ze heet Malika Arouagh.
Malika is getrouwd en heeft een dochtertje.
We wensen Malika veel succes!

Alleen pinnen

Vanaf volgende week kun je alleen nog pinnen. 
Je kunt dan niet meer met contant geld betalen.
Dat is makkelijker voor de medewerkers. 

Nieuwe prijzen

De broodjes krijgen een nieuwe prijs.
Het meel is duurder geworden.
Volgende week is een broodje 
€ 0,05 duurder.
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OPDRACHT 6B
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 6C  
Er staat: We hebben drie berichten uit de kantine.
1  Wat is de titel van elk bericht?
 Wijs ze aan.
2  Waar gaan de berichten over?
 Wijs de belangrijkste zin in elk bericht aan.
3  Maak de tekst nu veel korter.
 Schrijf alleen de belangrijkste informatie op.
 Vul het schema in.

Titel van het bericht De belangrijkste informatie

                                                         
mijn aantekeningen
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7 Schrijven: Pauze van de baas?

OPDRACHT 7A
Lees de tekst.

OPDRACHT 7B 
Schrijf je reactie op het forum.
Bedenk eerst wat je wilt schrijven.
Praat hierover met je begeleider.
Schrijf een paar losse woorden op.

Yasmine

http://www.forum.nl forum

forum.nl
Home  |  Forum  |  Onderwerpen  |  Inloggen  |  Info  |  Faq

Ik loop stage in een winkel. 
Mijn baas zegt: pauze neem je in je eigen tijd.
Wil je een half uur lunchen?
Dat is prima.
Maar dan werk je een half uur langer door.
Is dat gewoon???

Ik vind het gewoon.
Mijn bazin zegt dat ook.

reageer nieuw onderwerp

Elmouhine

> Pauze van de baas?
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OPDRACHT 7C
Schrijf nu je reactie op het forum.
Maak zinnen.

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

OPDRACHT 7E  
Hoe lang werk jij op een dag?
Hoeveel pauze heb jij?
Voor werktijden en pauze zijn regels.
Ken jij de regels?
Praat er samen over.

                                                         
mijn aantekeningen
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45%
55%

8 Lezen: Mensen in de lunchpauze

OPDRACHT 8A
Wat doen mensen het liefst in de lunchpauze? 
Gaan ze naar buiten?
Eten ze gezond?
Kijk naar de cirkels.
Ze hebben een titel.
Waar staan de titels?
Wijs ze aan.

1
Hoeveel mensen eten in de kantine?
Bijna de helft van de mensen eet in een kantine.
Dat vinden ze gezellig.
Ze hoeven ook geen eten mee te nemen.
Dat is heel handig.

2
Hoeveel mensen eten gezond op hun werk?
De meeste mensen eten gezond op hun werk.
Ze eten broodjes, soep of een salade.
Ze eten dus meestal geen vette of zoete snacks.

3
Hoeveel mensen wandelen tijdens de lunch?
De meeste mensen blijven binnen.
Heel weinig mensen gaan in de pauze naar buiten.
Dan gaan ze wandelen of een boodschap doen.

70%

30%

85%

15%
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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 
Wat betekenen de kleuren?

Cirkel 1
 Mensen die in de kantine eten
 Mensen die niet in de kantine eten

Cirkel 2
 

 

Cirkel 3
 

 

OPDRACHT 8D 
Wat doe je zelf in de lunchpauze?
Denk aan vijf werkdagen (vorige week bijvoorbeeld).
Kleur de cirkels.
Geef elke dag een kleur. Je kunt ook eigen kleuren gebruiken. 
Bijvoorbeeld rood voor ‘in de kantine ’en blauw voor ‘ergens anders’.

1 Was je in de kantine of ergens anders?
 in de kantine
 ergens anders

2  Had je een gezonde lunch?
 gezonde lunch
 niet zo gezond

3  Ging je naar buiten of bleef je binnen?
 naar buiten
 binnen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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9: Schrijven: Onderzoek voor nieuwe kantine

1 Is er een kantine op je werk?
 Maak opdracht 9A, 9B en 9D.
2  Is er geen kantine?
 Maak opdracht 9C en 9D.

OPDRACHT 9A
Is er een kantine op je werk?
Bekijk dan de vragenlijst. Bespreek:
1  Hoeveel vragen heeft de lijst?
2  Bij welke vraag moet je een antwoord kiezen?
3  Waar moet je zelf iets schrijven?

Wat vind jij van de kantine?

Dat willen we graag weten.
Dan kunnen we de kantine verbeteren.

Vraag 1 Koop je weleens iets in de kantine?

       Minder dan 1 keer per week            1 keer per week            2 à 3 keer per week            Meer dan 3 keer per week

Vraag 2 Ben je tevreden over de producten in de kantine?

Vraag 3 Ben je tevreden over de service in de kantine?

Vraag 4 Ben je tevreden over de sfeer in de kantine?

Vraag 5 Heb je nog opmerkingen of tips over de kantine?

        Ja, want 

        Nee, want

        Ja, want 

        Nee, want

        Ja, want 

        Nee, want
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OPDRACHT 9B
1  Lees de vragenlijst eerst.
 Praat er dan samen over.
2  Vul de vragenlijst daarna pas in.

OPDRACHT 9C
Is er geen kantine op je werk?
Maak dan deze opdracht.
Stel, er komt een kantine op je werk.
Wat moeten ze daar gaan verkopen?
En wat mag dat kosten?
Praat er samen over.

Vul het schema in.

WAT MOET DE KANTINE GAAN VERKOPEN?

eten drinken snoep & snacks andere dingen

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

                                                         
mijn aantekeningen
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10 Lezen: Geluk bij een ongeluk 

OPDRACHT 10A  
Lees de titel.
Wat betekent ‘Geluk bij een ongeluk?’

Dagelijks meer dan 
2 miljoen lezers!

Geluk bij een ongeluk
Een 40-jarige bestuurder van een auto is 
gistermorgen op de snelweg in slaap 
gevallen. Hij reed met zijn auto van de weg. 
Daarna botste hij tegen een boom.
De man had teveel uren gewerkt. Hij zei in 
het ziekenhuis: ‘Ik ben timmerman en 
werkte vandaag aan het dak van een huis. 
Ik wilde mijn werk afmaken, want het 

werd slecht weer. Ik heb helemaal geen 
pauze genomen en ook veel te weinig 
gegeten. Dat was niet zo slim.’ De man was 
zo moe dat hij zich niet meer goed kon 
concentreren op het verkeer. Hij raakte niet 
gewond. Hij heeft heel veel geluk gehad. De 
politie was snel aanwezig en de auto werd 
weggesleept. 
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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.
Welke woorden in de tekst vind je belangrijk?
Welke woorden vind je moeilijk?
Zijn er woorden die je wilt onthouden? 

OPDRACHT 10D
Bespreek samen.
1 Ben jij wel eens zo moe als de man uit de tekst? 

Ja? Wat merk je dan aan jezelf?
2 Hoe belangrijk is een pauze voor jou?
3 Neem je wel eens te weinig pauze? 

Ja? Wat merk je dan aan jezelf?
4 Eet je wel eens te weinig tijdens je werk? 

Ja? Wat merk je dan aan jezelf?
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11 Spreken: Gezond eten in de kantine

OPDRACHT 11A 
Kroketten, patat, gevulde koeken… lekker!
Maar dit soort eten is niet gezond.
Bedrijven willen dat mensen gezond lunchen.
Daarom mag de kantine soms geen kroket of patat meer verkopen.

PDRACHT 11B
Wel of geen kroket in de kantine?
Wat vind jij?
Waarom vind je dat?

OPDRACHT 11C  
Voer een gesprek over gezond eten in de kantine.
1  Geef eerst je mening.
 Wat moet de kantine verkopen? 
 Moet al het eten gezond zijn? Of ...?
 Vertel ook waarom je dat vindt.
2  Luister naar de ander.
 Ben je het met hem of haar eens?
 Waarom wel of niet?
 Tip: geef je mening nog een keer en neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11D
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  
Vul de woorden in.
Welk woord staat in de vakjes met de pijl?
 

1  Betalen zonder contant geld 
2  Hier lunchen veel mensen op hun werk 
3  Het eten tussen de middag noemen we de …
4  Groente en fruit zijn ….. voor je lichaam  
5  Een warme snack met vlees.
 Hij is zacht van binnen en hard van buiten. 

Het woord bij de pijl is .

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 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.

1

2

3

4

5
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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 
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 maken van een foto van de eigen lunch-
plek (en deze bespreken), het bespreken van de menu-
kaart/openingstijden van de eigen kantine van de deel-
nemer of het bekijken van het bedrijfsblad (en misschien 
een paar artikelen samen 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
Bespreek samen hoe de pauzecultuur is. Komt uw deel-
nemer van oorsprong uit een ander land? Dan is de 
pauze cultuur ook vast anders. Veel buitenlanders kijken 
met verbazing of erger naar de pauzecultuur waarin col-
lega’s snel een boterham naar binnen proppen die ze zelf 
thuis hebben gemaakt. In veel landen is de lunch lekker-

INSTRUCTIE BEGELEIDER
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der, belangrijker en wordt er afwisselender gegeten. Als 
uw deelnemer daar ervaringen mee heeft, kunt u deze in 
het verhaal betrekken. Maar maak hier geen groot onder-
werp van als uw deelnemer hier niet zoveel vanaf weet of 
niet zelf ervaren heeft.

(Voor opdracht 2 en 3 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 4C

Wie zegt het?

Truus Anil, Wilma

de prijzen Wilma, Laura

het eten Anil, Ali

de kantine zelf Laura

OPDRACHT 4D

(Voor opdracht 5 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 6C

OPDRACHT 7B
Veel (jonge) mensen weten niet dat pauzetijd geen werk-
tijd is.

OPDRACHT 7E
Kijk op http://www.rijksoverheid.nl (zoek op werktijden of 
pauze) voor actuele informatie over dit onderwerp.

OPDRACHT 8C
Cirkel 2:

 Mensen die gezond eten
 Mensen die ongezond eten

Cirkel 3:
 Mensen die naar buiten gaan
 Mensen die binnen blijven

OPDRACHT 8D
Assisteer de deelnemer om alle stappen goed te door-
lopen. Beantwoord eerst de vraag en vraag hoe vaak de 
deelnemer in de kantine of ergens anders was (bijvoor-
beeld: 4 keer in de kantine, 1 keer buiten). Laat de deelne-
mer nu het aantal keer dat hij in de kantine was arceren 
of kleuren (dus vier taartpunten in dit voorbeeld). Vul 
de legenda ook in. Doe dit zo ook voor de twee andere 
vragen. U kunt eindeloos cirkeldiagrammen maken met de 
deelnemer, mocht hij hier mee willen oefenen. Hoe vaak je 
boodschappen pint of contant betaalt, wie er thuis kookt, 
op welke dag het regent etc: alle onderwerpen zijn goed 
mits er een duidelijk ja/nee te formuleren is.

(Voor opdracht 9 zijn er geen aanwijzingen.)

OPDRACHT 10A
Dit krantenartikel is gebaseerd op http://www.omroep-
venray.nl/nieuwsoverzicht, het artikel op donderdag 27 
november 2008 om 13.00 uur.

OPDRACHT 11C
Voer samen een gesprek over het assortiment in de kan-
tine. Moet dit volledig uit gezonde producten bestaan? 
Luister naar de deelnemer en vraag door op zijn mening 
en argumenten. Bied ook tegenwicht. Is de deelnemer 
voor, geef dan een argument tegen (en andersom). Argu-
menten die u kunt gebruiken:
-  voor een volledig gezond assortiment: beter voor de 

gezondheid (en dus gezondere werknemers die mis-
schien minder vaak ziek zijn); minder overgewicht bij 
werknemers; mensen willen graag gezond eten maar 
kiezen ongezonde dingen omdat ze die lekkerder vin-
den (dus moet je de keuze niet bieden);

-  tegen een volledig gezond assortiment: mensen mogen 
zelf bepalen of ze gezond of ongezond eten, daar heeft 
de baas niets mee te maken; een gevulde koek moet 
toch kunnen? Je moet het niet helemaal verbieden. 

OPDRACHT 12

positief negatief

Wilma Truus helpt snel.
Truus is de moeder van de 
kantine.

Het eten is duur.

Anil Eten in de kantine is 
gemakkelijk.
Truus is aardig.

Laura De kantine is gezellig en 
schoon.
Het eten is niet duur.

Er is veel lawaai.

Ali Het eten is niet lekker.

Naam van het bericht De belangrijkste zin 
van het bericht

Een nieuwe medewerker Vanaf 1 oktober komt er een 
nieuwe medewerker.

Alleen pinnen Vanaf volgende week kun je 
alleen nog pinnen.

Nieuwe prijzen Vanaf volgende week kun je 
alleen nog pinnen.

NEP I N N
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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. 


