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Melkweg

De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een fijne straat.
Deze mensen wonen op de Melkweg:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al groot. 
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.
Hun zoon woont ook in de straat.

Hakim en Hiba Aras.
Ze wonen op Melkweg 16.
Ze hebben twee kinderen, Ebi en Lina.
Ebi is een jongen van zes jaar.
Hij gaat naar school.
Lina is een meisje van drie jaar.
Zij gaat naar de speelzaal.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij woont nog niet lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.
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Hiba krijgt een e-mail.
Krijgt u wel eens een e-mail?
Van wie bijvoorbeeld?
Stuurt u wel eens een e-mail?
Aan wie bijvoorbeeld?

1 Hiba krijgt een e-mail

Eerst dit

Vragen

1 Wie stuurt de mail?
 a Hava
 b Hiba
 c Semra

2 Hava heeft nieuws.
 Welk nieuws?
 a Hava gaat trouwen.
 b Hava gaat verhuizen.
 c Hava heeft een nieuwe baan.

3 Wie is Semra?
 a De moeder van Hava
 b Een zus van Hava 
 c Het kind van Hava
 
4 Hava zoekt een school.
 Wat vindt ze belangrijk?
 Er zijn twee antwoorden goed!
 a De school moet dicht bij haar huis zijn.
 b De school moet klein zijn.
 c De juf moet lief zijn.
 d De kinderen moeten veel lezen.
 e De school moet gezellig zijn.
 f De school moet groot zijn.

A
a. ...
b. ...
c. ...
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Hiba krijgt een e-mail van een vriendin.
Ze leest de mail.

Lieve Hiba, 
Hoe gaat het met jullie?
Ik hoop dat alles goed gaat.
Met ons gaat het prima!
Mijn man heeft een nieuwe baan.
En weet je waar? In Leerdam!
Wij gaan daarom verhuizen naar Leerdam!!

Ik zoek nu een school voor Semra.
Ze gaat naar groep 6.
Wij vinden een goede school heel belangrijk.
We willen graag een kleine school.
We willen ook een gezellige school.
We hopen dat Semra nieuwe vriendinnen krijgt.
Ze is soms erg verlegen.
Welke school vind jij goed?

Lieve Hiba, tot gauw.
Doe de groeten aan Hakim.
En ook aan Ebi en Lina.
Ik zie jullie snel!

Veel liefs van je vriendin,
Hava

    Postvak In 

 Van:      Hava < Hava@internet.nl
 Datum:     14 september 2014
 Aan:     Hiba Aras < hiba.aras@web.nl 
 Onderwerp:   groot nieuws
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Taken

Hiba schrijft een mail aan haar vriendin.
Wat past er boven de mail?
Zet een kruisje.

X
Lieve Hava
Beste Hava
Geachte Hava
Aardige Hava

Hiba schrijft een mail aan haar vriendin.
Wat past er onder de mail?
Zet een kruisje.

X
Groetjes
Hoogachtend
Veel liefs
Tot gauw

A

B

x

Welk woord past het beste?

1 Een brief van een vriendin

2 Een brief van de school

Geachte
Lieve

 Hiba,

Ik heb groot nieuws!

 ouders,

Volgende week is het feest op school.



Melkweg - Een basisschool kiezen 7

Wat vindt u belangrijk voor een school?
Moet die groot of klein zijn?
Dichtbij of ver weg?
Moet de juf lief of streng zijn?

Ken ik Woord Komt van

lieve lief

prima

hoe

de man

de baan

verhuizen

de school

de groep

belangrijk

kleine klein

gezellige gezellig

de vriendinnen de vriendin

verlegen
doe de groeten de groeten doen

gauw

liefs

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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2 Scholen in Leerdam

Eerst dit

Vragen

Wat denkt u:
Hoeveel scholen zijn er in uw woonplaats?

1 Hava wil graag kijken bij Basisschool Leerdam.
 Hoe kan ze een afspraak maken?
 a Ze kan alleen bellen.
 b Ze kan alleen een mail sturen.
 c Ze kan bellen of een mail sturen.

2 Is er een islamitische school in Leerdam?
 a Ja
 b Nee

3 Hava leest over Basisschool Klimop.
 Wat voor soort school is dat?
 a Een christelijke school
 b Een islamitische school
 c Een openbare school

4 Hava wil Basisschool de Kijker bellen.
 Wat is het telefoonnummer?
 a 0345 799766
 b 0345 611932
 c 0345  722356

5 Hava gaat kijken bij Basisschool Leerdam.
 Wat is het adres?

 

 

a. ...
b. ...
c. ...
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Deze tekst komt uit de gemeente-gids.
De gemeente-gids is een soort krant.
Er staat informatie in over de stad.
Alle scholen staan in deze gids.
Hava leest de gids.

SCHOLEN IN LEERDAM

Naam  Basisschool Leerdam
   Openbare basisschool
Adres  Graspark 9
   4141 LB Leerdam
Contact  (0345) 799766
   info@basisschool-leerdam.nl

Naam  Basisschool Klimop
   Christelijke basisschool
Adres  Berkenlaan 19
   4145 ZR Leerdam
Contact  (0345) 655123
   klimop@klimopschool.nl

Naam  Basisschool El Boukhari  
   Islamitische basisschool
Adres  Parallelweg 212
   4144 WS Leerdam
Contact  (0345) 611932
   info@elboukhari.nl

Naam  Basisschool de Kijker
   Openbare basisschool
Adres  Witstraat 70
   4142 VB Leerdam
Contact  (0345) 722356
   info@kijker.nl
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Taken

Wat hoort bij elkaar?

de naam
het adres
de postcode
de woonplaats
het telefoonnummer
het e-mailadres

Graspark 9
(0345) 799766 
info@basisschool-leerdam.nl
Basisschool Leerdam
Leerdam
4141 LB 

A

B Lees hardop.

1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

lees
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Hebt u een gemeentegids?
U kunt hem vragen bij de gemeente.
Zoek op:
Hoeveel basisscholen zijn er in uw woonplaats?

Ken ik Woord Komt van

de gemeentegids
de gemeente +
de gids

de krant

de informatie

de stad

leest lezen

de naam

het adres

het contact

de basisschool

openbare openbaar

christelijke christelijk

islamitische islamitisch

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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3 Zoveel soorten scholen

Eerst dit

Vragen

Zit uw kind op de basisschool?
Is het een openbare school?
Of een islamitische school?
Of ... ?
Vindt u dat belangrijk?

Is het waar of niet waar?

1 Een openbare school is voor alle kinderen.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

2 Op een bijzondere school is godsdienst belangrijk.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

3 Semra is moslim.
 Moslims moeten naar een islamitische school.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

4 Jos werkt op een christelijke school.
 De meeste leerkrachten zijn daar christelijk.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

5 Bijzondere scholen zijn beter dan openbare scholen.
 a Dat is waar.
 b Dat is niet waar.

a. ...
b. ...
c. ...
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In Nederland zijn openbare scholen.
Maar ook bijvoorbeeld christelijke scholen.
En ook islamitische scholen.
Wat is het verschil?

Wat is een openbare school?

Dat is een school voor iedereen.
Voor kinderen met en zonder godsdienst.
Elke gemeente heeft openbare scholen.
De gemeente zorgt voor de openbare scholen.
Dat moet. Dat staat in de wet.

Wat is een bijzondere school?

Op een bijzondere school is godsdienst belangrijk.
Dat merk je bijvoorbeeld bij de feesten.
Christelijke scholen hebben vaak christelijke leerkrachten.
Islamitische scholen hebben meestal islamitische leerkachten.
De school is vaak door ouders gestart.

Wat leren de kinderen op school?

Wat kinderen moeten leren, staat in de wet.
Op alle scholen krijgen kinderen evenveel les.
Alle scholen krijgen geld van de regering.

Welke school is het beste?

Openbare scholen zijn goed.
Bijzondere scholen zijn ook goed.
Ouders kiezen wat zij het beste vinden.
Past de school goed bij uw kind?
Dan hebt u de goede school gekozen.
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Lees en vul in.

Ik ga naar school.
Jij gaat naar school.
Ebi gaat naar school.
Semra gaat naar school.

Wij gaan naar school.
Jullie gaan naar school.
Semra en Ebi gaan naar school.

Ik  naar huis.

Jij  ook naar huis.

Ebi  naar huis.

Semra  naar huis.

Wij  naar huis.

Jullie  naar huis.

Semra en Ebi  naar huis.

Lees de woorden vijf keer hardop.

moet
voor
les
wet
zorgt
school
geld

leren
ouders
beste
feesten
scholen
godsdienst
leerkracht

kinderen
regering
belangrijk
bijvoorbeeld
gekozen
gemeente
evenveel

Taken

A

B

lees

Vul in
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Zit uw kind op de basisschool?
Welke feesten viert de school?
Horen de feesten bij een godsdienst?
Hoe vindt u dat?

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Ken ik Woord Komt van

iedereen

de godsdienst

zorgt voor zorgen voor

de wet

meestal

de leerkrachten de leerkracht
de ouders
gestart starten
leren

de kinderen het kind

de les

evenveel

het geld

de regering

het beste goed

gekozen kiezen

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x



Melkweg - Een basisschool kiezen16

Eerst dit

4 De droom van Mukami

Ging u in uw geboorteland naar school?
Hoe ver was de school?

Gaat u in Nederland naar school?
Hoe ver is de school?

1 Hoe oud is Mukami?
 a Zes jaar
 b Dertien jaar
 c Veertien jaar

2 Welke kleren draagt Mukami op school?
 a Een broek en bloes
 b Een rok en een shirt
 c Een speciale jurk 

3 Waarom gaat Mukami graag naar school?
 a Ze wil haar vriendinnen zien.
 b Ze wil veel leren.

4 Volgend jaar wordt Mukami 14 jaar.
 Wat gaat ze dan doen?
 a Ze gaat naar de middelbare school.
 b Ze gaat trouwen.
 c Ze weet het nog niet.

5 Wat wil Mukami heel graag?
 a Ze wil lerares worden.
 b Ze wil slapen.
 c Ze wil trouwen.

Vragen

a. ...
b. ...
c. ...
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Dit verhaal gaat over Mukami.
Mukami is een meisje uit Kenia.

Mukami woont in Kenia.
Kenia is een land van Afrika.
Mukami is een meisje van 13 jaar.
Ze gaat naar de basisschool. Nog even.

Mukami staat ‘s morgens om half 6 op.
Ze wast zich.
En ze trekt haar schoolkleren aan.
Alle meisjes dragen dezelfde jurk op school.
Alle jongens dezelfde broek en bloes.
Ze eet wat brood en gaat naar school.

Mukami loopt altijd naar school.
De school is ver weg.
Mukami loopt anderhalf uur.
De ochtend is fijn, vindt Mukami.
De zon is nog niet zo heet.

Mukami komt op school.
Ze ziet haar vriendinnen.
Ze lachen samen.
Dan begint de les.
Mukami werkt hard op school.
Ze wil graag naar de middelbare school.
Dat is haar droom.

Volgend jaar wordt Mukami 14 jaar.
Haar vader zegt: dan ga je trouwen.
Haar moeder zegt: leren is belangrijk.
Trouwen kan later wel.
Mukami wil nog niet trouwen.
Ze wil leren.
En dan wil ze lerares worden.
Dat is haar grootste droom.
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Taken

Lees de tekst een paar keer.
Kijk dan op de klok.
Lees de tekst snel.
Kunt u het binnen 2 minuten?

Mukami loopt altijd naar school.
De school is ver weg.
Mukami loopt anderhalf uur.
De ochtend is fijn, vindt Mukami.
De zon is nog niet zo heet.

Mukami komt op school.
Ze ziet haar vriendinnen.
Ze lachen samen.
Dan begint de les.
Mukami werkt hard op school.
Ze wil graag naar de middelbare school.
Dat is haar droom.

A

B

lees

Welke woorden leest u?

1 droom

2 vriendinnen

3 basisschool

4 lerares

5 trouwen
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Ken ik Woord Komt van

het land

het meisje

even

‘s morgens

wast zich zich wassen

trekt .. aan aantrekken

dragen
de jurk

de broek

de bloes

het brood

anderhalf

de ochtend

fijn
heet

lachen

trouwen

de droom

 Ik vind de tekst makkelijk.
 Ik vind de tekst moeilijk.
 Ik vind de tekst leuk.
 Ik heb iets geleerd.

Vindt u onderwijs belangrijk?
Vindt u onderwijs belangrijk voor een jongen?
Vindt u onderwijs belangrijk voor een meisje?
Waarom wel of waarom niet?

En u?

Wat vindt u?

Welke woorden kent u?

x

x
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adres
gemeente
informatie

namen
school

evenveel
het beste

kiezen
regering

wet
zorgt

1

1 Lieve Hiba, 

 Ik zoek een  voor mijn kind.

2 Ze zit in  zes.

3 Een goede school is heel  .

4 Ik zoek een  school.

5 Veel  van Hava!

1 Hava leest een gids van de  .

2 Er staat veel  in.

3  Hava zoekt een   voor Semra.

4 Ze leest veel  van scholen.

5 Waar is de school?

 Wat is het  ?

1 De gemeente   voor openbare   

 scholen.

2 Dat moet, het staat in de  .

3 Ouders mogen een school  .

4 Scholen krijgen geld van de  .

5 Alle scholen krijgen  geld.

6 Welke school is  ?

 

Woorden

2

3

Vul in

Vul in

Vul in

belangrijk
gezellige

groep
liefs

school
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4

5

6

1 Kenia is een  in Afrika.

2 Mukami staat  vroeg op.

3 Eerst gaat ze zich  .

4 Dan  ze haar schooljurk aan.

5 De kinderen  speciale kleding.

6 Muami wil lerares worden. 

 Dat is haar grootste  .

Welk woord hoort bij het plaatje?

             

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

klein

heet

iedereen

belangrijk

gezellig

koud

groot

onbelangrijk

ongezellig

niemand

dragen
droom

land
‘s morgens

trekt
wassen

Vul in

de kinderen
de man

het meisje
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7

8

9

Welk woord hoort er niet bij?

1 2 3 4
het brood

de jurk

de broek

de bloes

de basisschool

de leerkracht

de ochtend

de kinderen

christelijk

openbaar

islamitisch

informatie

de school

de droom

leren

de les

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

slapen

betalen

lezen

eten

aantrekken

het brood

de droom

het geld

de jurk

de krant

1 Hiba draagt  een jurk.

2 Mannen  nooit een jurk.

3 Ze dragen een bloes en een  .

 Jet draagt ook meestal broeken.

4 Maar niet als het heel  is.

5 Dan vindt ze een rok wel  .

x

broek
dragen

fijn
heet

meestal

Vul in
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10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Van links naar rechts
1 Ander woord voor werk
2 Heel goed
3 Krant of boekje met informatie
4 Niet groot
5 Beginnen
6 Groter dan een dorp
7 Haha haha
8 .... heet jij?
9 Voor altijd samen blijven
10 Vader en moeder
11 Dat meisje durft niks te zeggen.
 Ze wordt helemaal rood.
 Ze is ...

Van boven naar beneden
1 School voor kinderen van 4 tot 12 jaar

basisschool
baan
gids
hoe

klein
lachen
ouders
prima

stad
starten

trouwen
verlegen

Vul in
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13

Wat hoort bij elkaar?

1

2

3

4

5

de godsdienst

de groep

anderhalf uur

korte tijd

plaats om te leren

even

het geloof

veel mensen samen

de school

90 minuten

1 Lieve Hiba, 

 Wij gaan  naar Leerdam.

2 Is Leerdam een fijne  ?

3 Ik hoop dat ik je  weer zie.

4 Volgende week ben ik in Leerdam.

 Dan kom ik  koffie drinken.

5 Doe je de  aan je man?

 

11

1 Jet en Hiba zijn vaak samen.

 Ze zijn  .

2 Semra is vaak alleen.

 Ze heeft weinig  met kinderen.

3 Hava gaat  naar een andere stad.

4 Op school is leren heel  .

5 Maar een gezellige  is ook fijn.

12

belangrijk
contact

groep
verhuizen

vriendinnen

even
gauw

groeten
stad

verhuizen

Vul in

Vul in
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15

1 Naar welke school gaat Semra?
 Ziet u de letter u ?
 Streep hem weg.
 Dan weet u het antwoord.

 oupeunuubaurue usuucuhououlu
 
2 Hoe noemen we een juf of meester?
 Ziet u de letter n ?
 Streep hem weg.
 Dan weet u het antwoord.

 lennernknranchntnn

Zoek de woorden.

w e r g n a f l p i

s c h o o l p a d n

s t x d x z w c k f

b a t s c h p h p o

g e l d q n b e x r

a d d i t l l n x m

r e g e r i n g h a

f g h n c v e w e t

k m z s a n w b h i

c v b t l e r e n e

school
informatie

godsdienst
geld
wet

regering
leren

lachen

14
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Vragen
1 a
2 b
3 c
4 b en e

Taken

A
Lieve Hava x

Beste Hava x

Geachte Hava

Aardige Hava

Groetjes x

Hoogachtend

Veel liefs x

Tot gauw x

B
1 Lieve
2 Geachte

Sleutels

Tekst 1

Tekst 2
Vragen  
1 c
2 a
3 a
4 c
5 Graspark 9
 4141 LB Leerdam

Taken

A
de naam
het adres
de postcode
de woonplaats
het telefoonnummer
het e-mailadres

Basisschool Leerdam 
Graspark 9
4141 LB 
Leerdam
(0345) 799766
info@basisschool-leerdam.nl
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Tekst 3
Vragen
1 a
2 a
3 b
4 a
5 b

Taken

A
Ik ga naar huis.
Jij gaat ook naar huis.
Ebi gaat naar huis.
Semra gaat naar huis.

Wij gaan naar huis.
Jullie gaan naar huis.
Semra en Ebi gaan naar huis.

Vragen
1 b
2 c
3 b
4 c
5 a

Taken

B
1 droom
2 vriendinnen
3 basisschool
4 lerares
5 trouwen

Tekst 4
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Woorden

1
1 school
2 groep
3 belangrijk
4 gezellige
5 liefs

 

2
1 gemeente
2 informatie
3 school
4 namen
5 adres

3
1 zorgt
2 wet
3 kiezen
4 regering
5 evenveel

4 
1 land
2 ‘s morgens
3 wassen
4 trekt
5 dragen
6 droom

5

het meisje      de kinderen     de man

6
1
2
3
4
5

klein
heet
iedereen
belangrijk
gezellig

groot
koud
niemand
onbelangrijk
ongezellig
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7
1 het brood
2 de ochtend
3 informatie
4 de droom

8
1
2
3
4
5

slapen
betalen
lezen
eten
aantrekken

de droom
het geld
de krant
het brood 
de jurk

9
1 meestal
2 dragen
3 broek
4 heet
5 fijn 

10
1

1 b a a n

2 p r i m a

3 g i d s

4 k l e i n

5 s t a r t e n

6 s t a d

7 l a c h e n

8 h o e

9 t r o u w e n

10 o u d e r s

11 v e r l e g e n
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11
1
2
3
4
5

de godsdienst
de groep
anderhalf uur
korte tijd
plaats om te leren

het geloof
veel mensen samen
90 minuten 
even
de school

12
1 vriendinnen
2 contact
3 verhuizen
4 belangrijk
5 groep

13
1 verhuizen
2 stad
3 gauw
4 even
5 groeten

14
1 openbare school
2 leerkracht

 

15
w e r g n a f l p i

s c h o o l p a d n

s t x d x z w c k f

b a t s c h p h p o

g e l d q n b e x r

a d d i t l l n x m

r e g e r i n g h a

f g h n c v e w e t

k m z s a n w b h i

c v b t l e r e n e
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Wat betekent dat plaatje?

U moet praten.

lees
U moet iets lezen.

U moet iets schrijven.

U moet buiten de school iets doen.
Voorbeeld: U moet een folder vragen.

a. ...
b. ...
c. ...

Zet een rondje om het goede antwoord.

x
Zet een kruisje.

Vul in

Vul een woord in.

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: de kleur - geel

Wat hoort bij elkaar?
Voorbeeld: zwart - wit
                  hoog - laag
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