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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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4 Melkweg: Het rijbewijs

1 Met succes op weg

Dit eerst

Kijk naar het plaatje. 
Aan welke woorden denkt u?

Vragen

1 Wat voor een tekst leest Elif? 
 a  Een brief van een autorijschool
 b Een folder van een autorijschool
 c Een rekening van een autorijschool

2 Elif wil een rijles van 1,5 uur. Hoeveel kost de les? 
 a € 45 
 b € 67,50
 c € 88

3 Wat is duurder: het theorie-examen of het praktijkexamen?
 a  Het praktijkexamen 
 b Het theorie-examen 

4 Hoeveel kosten 10 rijlessen van 1 uur? 
 a € 440
 b € 660
 c € 860

5 Elif woont in Leerdam.  
 Ze wil een afspraak maken met de rijschool. 
 Welk nummer moet zij bellen?
 a 06-97867564
 b 06-31243544
 c 06-13243545

6 Kan Elif op zaterdag bellen?
 a Ja
 b Nee

a. ...
b. ...
c. ...
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Een rijschool kiezen is best moeilijk.
Autorijles kost tijd en het is niet goedkoop.
Autorijschool Ria Hout is een goede keus.
U krijgt persoonlijke aandacht en de lessen zijn niet duur.
Ria geeft rijles op maat.
Kijk maar naar onze prijzen:

Losse lessen

1 uur € 45

1,5 uur € 67,50

2 uur € 88

Een serie lessen

10 x 1 uur € 440

10 x 1,5 uur € 660

10 x 2 uur € 860

Examen

Praktijkexamen € 235

Theorie-examen € 37,50

Direct contact? Bel ons voor een afspraak!

Voor lessen in Aalburg:  06-97867564
Voor lessen in Leerdam:  06-31243544
Voor lessen in Tiel:   06-13243545
(maandag t/m vrijdag van 9.00-20.00 uur)
U kunt ook een mail sturen naar Ria@autorijschoolhout.nl

De familie Yilmaz heeft een auto maar Elif heeft geen rijbewijs. 
Elif wil graag leren autorijden. 
Als ze een rijbewijs heeft kan ze met de kinderen ergens naartoe gaan. 
Ze kan makkelijker boodschappen doen.
Eerst moet ze rijexamen doen. 
Daarvoor moet ze rijlessen nemen bij een autorijschool.

Autorijschool Ria Hout L
Met succes op weg!
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Taken

1

Elif zoekt het telefoonnummer van Ria Hout. Ze kijkt in het telefoonboek.
Als je namen  in het telefoonboek opzoekt, moet je het alfabet kennen. 
Hier staat het alfabet: 

a  b  c  d  e  f  g  h  I  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y z

In het telefoonboek staan allemaal namen. 
De namen staan op alfabet. 
Het telefoonboek begint met namen met een a. 
Die staan aan het begin van  het telefoonboek.
Dan komen de woorden die beginnen met een b.  
Dan met een c en zo gaat het verder. 
De woorden die beginnen met een z staan helemaal achteraan.

1 Welke naam komt eerst: Hout of Dijk? 
2 Welke naam komt eerst: Aras of Yilmaz?  
3 Welke naam komt eerst: Kam of Beek?
4 Welke naam komt eerst: Lieshout of Lewin?

2

Dit zijn achternamen. Zet ze in de goede volgorde volgens het alfabet.

Hout   1   

Dam   2 

Stork  3 

Borg   4 

Dijk   5 

Kurf   1  

Thool  2 

Owusu  3  

Kam   4  

Adams  5 
 

Tip
Als de eerste letter gelijk is, 
moet u naar de tweede letter 
kijken.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Elif wil haar rijexamen doen. 
Zij neemt autorijles.

Welk examen wilt u graag doen?
Welke lessen wilt u graag volgen?

ken ik woord komt van

de auto

het rijbewijs

leren

rijden

makkelijk

de les

ergens

de folder

het succes

kiezen

goedkoop

de tijd

de keus

persoonlijk

de aandacht

het examen

direct

het contact
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2 Naar de gemeente

Dit eerst

Bent u wel eens bij het loket van de gemeente geweest?
Wat heeft u daar gedaan?
Voor welke dingen moet je naar de gemeente?

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

Vragen 

1 Elif wil haar rijbewijs aanvragen.
 Hoe kan ze een afspraak maken?
 a Alleen via de telefoon
 b Alleen via internet
 c Via de telefoon of via internet

2 Hoeveel kost het rijbewijs?
 a € 44 
 b € 46
 c € 79,50

3 Elif heeft een Nederlands paspoort. Wat moet ze meenemen?
 a Een buitenlands rijbewijs
 b Een pasfoto en een paspoort
 c Haar verblijfsvergunning

4 Elif Is ziek. 
 Kan haar man het rijbewijs aanvragen voor Elif?
 a Ja
 b Nee

5 Wanneer moet Elif voor het rijbewijs betalen?
 a Als ze het aanvraagt
 b Als ze het ophaalt

6 Elif heeft haar rijbewijs aangevraagd.
 Waneer is het rijbewijs klaar?
 a Meteen
 b Na twee werkdagen
 c Na vijf werkdagen
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Ik ben geslaagd voor mijn rijexamen. 
Hoe vraag ik mijn rijbewijs aan?

Aanvragen
Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan op het gemeentehuis. 
Persoonlijk betekent dat u zelf moet komen.
Iemand anders kan dit niet voor u doen.
U kunt een afspraak maken om uw rijbewijs aan te vragen.

Afspraak
Een afspraak maken kan op twee manieren:
 Telefonisch via het nummer van de gemeente 12300
 Via het formulier op internet

Op de afspraak neemt u mee:
 Een geldig identiteitsbewijs
 Een geldige verblijfsvergunning als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 Een pasfoto in kleur. De foto mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Afhalen
U moet uw rijbewijs bij het gemeentehuis afhalen. 
Dit kan na vijf werkdagen.

Kosten
Hieronder staan de kosten. 
U betaalt de kosten als u het rijbewijs aanvraagt. 
NIET bij het afhalen.

Kosten 
(Normaal)

Kosten 
(Spoed)

Kosten bij 
verlies

Rijbewijs € 46 € 79,50 € 44

Omwisselen buitenlands rijbewijs € 53

Elif is geslaagd voor haar rijexamen. 
Ze wil haar rijbewijs aanvragen. 
Ze weet niet hoe dat moet.
Daarom kijkt ze op de website van de gemeente. 

Leerdam
GEMEENTE
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Taken

1

Hoeveel stukjes heeft dit woord?

 rijbewijs  rij-be-wijs  3 stukjes

1 formulier     stukjes

2 pasfoto     stukjes

3 aanvragen     stukjes

4 afspraak     stukjes

5 persoonlijk     stukjes

6 gemeentehuis    stukjes

2

Lees de woorden een paar keer hardop. 
Kijk dan op de klok. 
Lees de woorden snel. 
Hoe lang heeft u erover gedaan?

ik
ben
hoe
voor 
moet
doen
vraag
vraagt
zelf
kleur
drie
spoed
neemt

geslaagd
komen
iemand
anders
afspraak
maken
nummer
foto
ouder
maanden
kosten
normaal
verlies

rijbewijs
rijexamen
persoonlijk
gemeente
manieren
telefonisch
formulier
pasfoto
afhalen
internet
identiteitsbewijs
verblijfsvergunning
nationaliteit

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller? 
Lees nu tekst 2 nog een keer.

seconden

eerste keer

tweede keer



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

 Heeft u een rijbewijs?
 Heeft u een auto? Vertel aan iemand wat u allemaal met de auto doet.
 Heeft u geen auto? Vertel aan iemand welk vervoer u dan gebruikt.

ken ik woord komt van

het gemeentehuis de gemeente + het huis

aanvragen

de manieren de manier

telefonisch

de afspraak

de pasfoto

het formulier

geldig

de nationaliteit

de werkdagen de werkdag

de kosten

afhalen

hieronder

de spoed

het verlies

omwisselen

buitenlands
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3 Wat betekent dat verkeersbord?

Dit eerst 

Weet u wat deze borden betekenen?
        

Vragen

1 Hoeveel examens moet Elif doen?
 a 1
 b 2
 c 3

2 Wat betekent dit bord?  
 

 a Bromfietsen mogen hier niet rijden
 b Bromfietsen moeten hier rijden
 c Fietsen mogen hier niet rijden

3 Kojo wil een drukke weg oversteken. 
 Waar kan hij het beste oversteken? 
 

 a   Bij dit bord         b   Bij dit bord      c Bij dit bord
 

4 Elif rijdt met de auto op de weg. 
 Mag ze op de fietsstrook met dichte streep rijden?
 a  Ja
 b  Nee
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Wat betekent dat verkeersbord?

Fietspad
Fietsen moeten op het fietspad rijden. 
Mensen met een rolstoel mogen er ook rijden. 
Een verplicht fietspad herkent u aan dit bord: 

Brommers zijn verboden op het fietspad. 
Behalve als u dit bord ziet: 
Dan moeten brommers op het fietspad rijden.

Zebrapad
Op het zebrapad kunnen voetgangers oversteken. 
Een voetganger is iemand die loopt.
Auto’s moeten stoppen voor voetgangers die oversteken.  
U herkent een zebrapad aan dit bord: 

Fietsstrook
Een fietsstrook is een deel van een weg. 
Langs de fietsstrook is een streep getekend. 
Op de fietsstrook is een fiets getekend.
De fietsstrook is voor fietsen en rolstoelen.

Er zijn twee soorten fietsstroken.
    Er is een dichte streep langs de fietsstrook.

     Kijk naar het plaatje.
     Auto’s mogen dan niet op de fietsstrook komen.

    Er is een onderbroken streep.
     Kijk naar het plaatje.
     Auto’s mogen dan wel op de fietsstrook.
     Maar de bestuurders moeten voorzichtig zijn.
     De mensen op de fiets mogen eerst.

Elif gaat haar rijexamen doen. 
Ze moet een praktijkexamen en een theorie-examen doen.
Ze leert de regels over het verkeer uit een boek.
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Taken

1

Kijk naar de teksten.
Welke teksten komen uit een boek over het rij-examen?

 a        b

 c        d

2

Lees de zinnen.
Er is geen wit tussen de woorden.
Verdeel de zin in woorden. 

 Elifleertderegelsoverhetverkeer.
 Elif leert de regels over het verkeer.

1 Zemoeteenexamendoen.

2 Fietsenmoetenophetfietspadrijden.

3 Eenzebrapadiseenplaatswaarjekuntoversteken.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

1 Kent u een paar verkeersregels?
2 In Engeland en Suriname rijden de auto’s links van de weg. 
 In Nederland rijden ze rechts.
 Kent u verschillen tussen verkeersregels in uw geboorteland en Nederland?  
 Welke?

ken ik woord komt van

het verkeer

de praktijk

de theorie

de regels de regel

het fietspad

verplicht

verboden

behalve

de brommer

herkent herkennen

het bord

moeten

mogen

het zebrapad

oversteken

de bestuurder

de weg

de streep

langs

getekend tekenen
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4  Mijn eerste rijles

Dit eerst

Lees de titel. 
Waar gaat dit gedicht over, denkt u?

Vragen

1 Hoe voelt Elif zich voor de eerste rijles?
 a Moe
 b Blij 
 c Zenuwachtig

2 Hoe voelt Elif zich na de eerste rijles?
 a Moe
 b Blij 
 c Zenuwachtig

3 Hoe voelt Elif zich na het examen?
 a Moe
 b Blij 
 c Zenuwachtig

4 Heeft Elif haar rijbewijs gehaald?
 a  Ja
 b  Nee

a. ...
b. ...
c. ...
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Mijn eerste rijles

Nerveus wacht ik op mijn eerste les
Daar komt de auto aan, nu begint de stress.

Goedemorgen, ga hier maar zitten, mevrouw,
Deze auto is nu van jou.

Moet ik al meteen zelf sturen? 
Ik rijd misschien wel tegen muren.

Eerst zet je de spiegel goed,
Twee handen bovenaan het stuur, dat moet.

Dit is de rem en dat is het gaspedaal,
Nu is het nieuw, straks leer je het allemaal.

Draai de sleutel maar om.
Zelfs dat weet ik niet, dat is wel dom!

Links, rechts, sturen, keren,
Hoe ga ik dit allemaal leren?

En dan is de eerste rijles klaar.
Ik ben moe en voel me raar. 

Maanden later ben ik geslaagd,
En heb ik mijn rijbewijs aangevraagd.

Eerst was ik zenuwachtig en ik had veel vragen,
Nu rijd ik blij en trots in mijn wagen!

Elif heeft haar rijbewijs gehaald.
Ze dacht dat autorijden heel moeilijk is.
Maar nu kan ze het goed.
Elif heeft daar een gedicht over gemaakt. 
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Taken

1

Hoeveel woorden heeft de zin?

 Nerveus wacht ik op mijn eerste les.  7 woorden

1 Dit is de rem en dat is het gaspedaal.  woorden

2 Hoe ga ik dit allemaal leren?    woorden 

3 En dan is de eerste rijles voorbij.   woorden

4 Nu rijd ik blij en trots in mijn wagen.   woorden

2

In het gedicht staan twee vragen.
Waaraan kun je zien dat het een vraag is?
Schrijf die vragen hieronder.

1   

2   

3

Het gedicht heeft woorden die rijmen. 
De woorden klinken bijna hetzelfde.
Het eerste deel van het woord is verschillend.
Het tweede deel van het woord is hetzelfde.

Bijvoorbeeld: sturen - muren

1
2
3
4
5
6
7

gevraagd
voorbij
goed
keren
om 
vragen
allemaal

wagen
mij
gaspedaal
leren
geslaagd
dom
moet

Tip
Een vraag eindigt met 
een vraagteken.

?



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En u?

Bent u wel eens zenuwachtig voor iets wat u moet gaan doen? 
Wat doet u als u zenuwachtig bent?
Vertel een voorbeeld aan iemand.

Bent u wel eens trots op iets wat u gedaan hebt? 
Wat doet u als u trots bent?
Vertel een voorbeeld aan iemand.

ken ik woord komt van

nerveus

zitten

meteen

het stuur

zetten

de spiegel

de rem

straks

de sleutel

draaien

zelfs

dom

voorbij

moe

later

geslaagd slagen

zenuwachtig

blij

trots



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

1 Kojo kan niet autorijden. Hij wil het graag  .

2 Hij kijkt in de  van twee rijscholen.

3 Bij rijschool van Hout kost de  € 45,-.

 Bij rijschool Vita kost het € 50,-

4 Hij  rijschool Ria Hout. 

5 Die is  .

6 Kojo neemt  op met de rijschool.

7 Hij maakt een  met de rijschool. 

 Maandag heeft hij zijn eerste les.

het fietspad
het zebrapad
de brommer

de auto
de bestuurder

het rijbewijs

les
leren

folders

contact
kiest

afspraak
goedkoop

Vul in
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Oefening 3

Welk woord hoort er niet bij?

1       2         3    4

Oefening 4

1 Kojo heeft rijexamen gedaan. Hij is  .

2 Nu kan hij een rijbewijs  .

3 Eerst maakt hij  een afspraak.

4 Daarna gaat hij naar het  van Leerdam.

5 Hij neemt een identiteitsbewijs en een  mee.

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Met een auto kun je ...
De wijzers van de klok kunnen …
Met geld kun je ….
Op een stoel kun je …
Op dit formulier kun je een handtekening …
Met een potlood kun je …

betalen
tekenen
draaien
rijden
zetten
zitten

pasfoto
aanvragen

geslaagd
gemeentehuis

telefonisch

Vul in

geslaagd
manieren
trots

succes
het examen
de nationaliteit

de keus
de aandacht
kiezen

moe
slapen
het rijbewijs
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Oefening 6

Wat is hetzelfde?

1
2
3
4
5
6

later
meteen
nerveus
spoed
behalve
blij

allemaal, maar één niet
zenuwachtig
vrolijk
direct
snel
straks

Oefening 7

1 Wen heeft een Chinees rijbewijs. 

 Hij wil zijn rijbewijs  voor een Nederlands rijbewijs.

 Hij kijkt op internet. 

2 Er zijn twee  om een afspraak te maken.

3 Hij moet  naar het gemeentehuis gaan. 

 Hij mag niet iemand anders sturen.

4 Hij moet € 53,-  .

Vul in omwisselen
betalen

manieren
persoonlijk

Oefening 8

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5

verplicht
de stad
maximum
de praktijk
gezakt

de theorie
minimum
geslaagd
het dorp
verboden
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Oefening 9

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5
6

Wat zijn de regels?
Moet ik het persoonlijk ophalen?
Is het examen voorbij?
Hoeveel tijd kost dat?
Mag ik even jullie aandacht?
Tot wanneer kun je het rijbewijs gebruiken?

Moet ik het zelf ophalen?
Hoe lang duurt dat?
Hoe lang is het rijbewijs geldig?
Willen jullie even luisteren?
Wat mag wel en wat mag niet?
Is het examen al geweest?

Oefening 10

1

1

2

3

4

5

6

7

Van links naar rechts
1   Kwijtraken
2  We gaan allemaal wandelen, ... onze oude oma!
3  Elif heeft haar ... gehaald. Nu mag ze autorijden. 
4   Maandag tot en met vrijdag
5  Belangrijke toets 
6   Op een plek, maar ik weet niet waar
7  Papier dat je moet invullen

Van boven naar beneden

1 Alles dat op de weg rijdt: auto’s, bussen, fietsen

ergens
examen

formulier
rijbewijs
verkeer

verliezen
werkdagen

zelfs
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Oefening 11

Wat is het tegengestelde?

1
2
3
4
5
6

makkelijk
duur
hieronder
ergens
buitenlands
halen

nergens
moeilijk
binnenlands
brengen
hierboven
goedkoop

Oefening 12

Welk woord hoort bij het plaatje?

Oefening 13

Hoeveel lange woorden kunt u maken met rij ?

rij 

rij 

rij 

rij 

de sleutel
de spiegel
de pasfoto

het stuur
de rem
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 Oefening 14

U gaat woorden lezen. 
U kunt het woord alleen lezen als u de geheime afspraak kent.
Bij een cijfer uit de onderste rij hoort de letter uit de bovenste rij.
Bijvoorbeeld: 4  1  7  betekent:
Boven de 4 = d 
Boven de 1 = a
Boven de 7 = g 
Het woord is dus dag.

a b c d e f g h i j k l m n o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

p q r s t u v w x y z

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Maak de woorden.

20 18 15 20 19     

4 15 13       

13 15 5      

14 5 18 22 5 21 19  



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 b
2 b
3 a
4 a
5 c
6 b

Taken
1
1 Dijk
2 Aras
3 Beek
4 Lewin

2
1 Borg
2 Dam
3 Dijk
4 Hout
5 Stork

1 Adams
2 Kam
3 Kurf
4 Owusu
5 Thool

Tekst 3
Vragen
1 b
2 b
3 c
4 b

Taken
1
a en c

2
1 Ze moet een examen doen.
2 Fietsen moeten op het fietspad rijden.
3 Een zebrapad is een plaats waar je kunt
 oversteken.

Tekst 2
Vragen
1 c
2 b
3 b
4 a
5 c

Taken
1
1 3 stukjes
2 3 stukjes
3 3 stukjes
4 2 stukjes
5 3 stukjes
6 4 stukjes

Tekst 4
Vragen
1 c
2 a
3 b
4 a

Taken
1
1 9 woorden
2 6 woorden
3 7 woorden
4 9 woorden

2
1 Moet ik meteen al zelf sturen?
2 Hoe ga ik dit allemaal leren?

3

1
2
3
4
5
6
7

gevraagd
voorbij
goed
keren
om 
vragen
allemaal

geslaagd
mij
moet 
leren
dom 
wagen
gaspedaal



Sleutels woorden 
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Oefening 1

de bestuurder   de auto     het rijbewijs

de brommer      het zebrapad    het fietspad

Oefening 2
1 leren
2 folder
3 les
4 kiest
5 goedkoop
6 contact
7 afspraak

Oefening 3
1 manieren
2 de nationaliteit
3 de aandacht
4 het rijbewijs

Oefening 4
1 geslaagd
2 aanvragen
3 telefonisch
4 gemeentehuis
5 pasfoto

Oefening 5

1
2
3
4
5
6

Met een auto kun je ...
De wijzers van de klok kunnen …
Met geld kun je ….
Op een stoel kun je …
Op dit formulier kun je een handtekening …
Met een potlood kun je …

rijden 
draaien
betalen
zitten 
zetten
tekenen



Sleutels woorden 
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Oefening 6

1
2
3
4
5
6

later
meteen
nerveus
spoed
behalve
blij

straks 
direct
zenuwachtig
snel allemaal, maar één 
niet
vrolijk

Oefening 7
1 omwisselen
2 manieren
3 persoonlijk
4 betalen

Oefening 8

1
2
3
4
5

verplicht
de stad
maximum
de praktijk
gezakt

verboden
het dorp 
minimum
de theorie
geslaagd

Oefening 9

1
2
3
4
5
6

Wat zijn de regels?
Moet ik het persoonlijk ophalen?
Is het examen voorbij?
Hoeveel tijd kost dat?
Mag ik even jullie aandacht?
Tot wanneer kun je het rijbewijs gebruiken?

Wat mag wel en wat mag niet?
Moet ik het zelf ophalen?
Is het examen al geweest? 
Hoe lang duurt dat?
Willen jullie even luisteren?
Hoe lang is het rijbewijs geldig?

Oefening 10

1

1 v e r l i e z e n

2 z e l f s

3 r ij b e w ij s

4 w e r k d a g e n

5 e x a m e n

6 e r g e n s

7 f o r m u l i e r
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Oefening 11

1
2
3
4
5
6

makkelijk
duur
hieronder
ergens
buitenlands
halen

moeilijk
goedkoop 
hierboven 
nergens
binnenlands
brengen

Oefening 12

de spiegel         de rem     het stuur

de pasfoto         de sleutel

Oefening 13
Bijvoorbeeld: rijles, rijbewijs, rijexamen, rijschool

Oefening 14
trots
dom
moe
nerveus
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