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Succes!vol aan
de slag
De lees- en schrijfmethode Succes!
bestaat uit een uitgebreide reeks
themaboekjes in combinatie met de
Taalhulp en is speciaal ontwikkeld om
deelnemers aan de hand van
voorbeelden uit het dagelijks leven en
werksituaties te leren lezen en schrijven.

Succes!vol aan de slag

Welkom bij Succes!
Wat fijn dat u als taalvrijwilliger aan de slag gaat met de lees- en schrijfmethode Succes!
In deze map, de Taalhulp, vindt u informatie die u helpt de deelnemer beter te begeleiden.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon van de
organisatie waar u werkt als vrijwilliger. De methode is zo ontwikkeld dat u er als
taalvrijwilliger goed mee kunt werken en bevat uitgebreide instructies in de Succes!boekjes en extra tips in deze Taalhulp.

Wat is Succes!?
Succes! is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode vanaf Instroom tot
niveau 2F en is speciaal ontwikkeld voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen
die Nederlands als moedertaal hebben of als tweede taal en die aanspreekbaar zijn in het
Nederlands. Dat betekent dat zij een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2. Als
het niveau van de mondelinge taal lager ligt, kunt u ook aan de slag met de methode
Spreektaal, zie hoofdstuk 5.
De methode Succes! bestaat uit een breed assortiment van boekjes waarin situaties
centraal staan uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen. Daarnaast
krijgt u als taalvrijwilliger deze Taalhulp bij Succes!, een map met ondersteunend
materiaal voor deelnemer en begeleider om schrijfproblemen aan te pakken en
woordenschat te oefenen.
De methode maakt flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemer mogelijk. De
zelfredzaamheid van de deelnemer wordt gestimuleerd door functionele taaltaken aan
de hand van herkenbare thema’s en teksten voor volwassenen. Succes! is een aanvulling
op bestaande materialen van andere organisaties.
Succes! is beschikbaar voor alle (vrijwilligers-)organisaties die werken met de aanpak
Taal voor het Leven en onderdeel uitmaken van een lokaal taalnetwerk. Vrijwilligers die
de basistraining voor taalvrijwilligers hebben gevolgd vanaf september 2015 kunnen
meteen aan de slag met Succes!. Vrijwilligers die de training voor taalvrijwilligers gevolgd
hebben vóór september 2015 raden wij aan om eerst een aanvullende workshop over
Succes! te volgen. Vraag uw contactpersoon binnen de (vrijwilligers-)organisatie om
deze workshop via Taal voor het Leven te organiseren.
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Uit welk materiaal bestaat Succes!?
Succes!-boekjes
De methode bestaat uit een groot aantal boekjes, verdeeld over drie niveaus: (op weg
naar) Instroom, (op weg naar) 1F en (op weg naar) 2F. Er komen steeds nieuwe boekjes
bij. Uiteindelijk zullen er zestig verschillende boekjes beschikbaar zijn. Alle Succes!boekjes hebben dezelfde opbouw en bevatten opdrachten die passen bij het thema, uit
de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn het regelen van
bankzaken, kinderen helpen met school of veilig werken. Zo kunnen deelnemers hun
taalniveau verbeteren aan de hand van thema’s die dichtbij hen staan. Deelnemer en
taalvrijwilliger bepalen zelf welke thema’s en opdrachten ze behandelen. U kunt de
boekjes in willekeurige volgorde gebruiken. Achter in elk boekje staan aanwijzingen voor
u als taalvrijwilliger over de begeleiding van de deelnemers bij de opdrachten.
Achterin dit hoofdstuk staat een overzicht van alle boekjes van de methode Succes! die
nu beschikbaar zijn, ingedeeld naar niveau, met een korte beschrijving van de inhoud per
Succes!-boekje. Vraag uw contactpersoon bij de organisatie waar u actief bent om de
gekozen boekjes voor de deelnemer te bestellen.

De Taalhulp bij Succes!
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een eigen woordenschat heeft, staan
er in de boekjes van de methode Succes! geen aparte oefeningen rond bijvoorbeeld
spelling, grammatica of woordenschat. In de Taalhulp bij Succes! vindt u een uitgebreide
set Taalkaarten rond allerlei veel voorkomende 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 deelnemer
vervolgens opnemen in zijn map. We gaan ervan uit dat de deelnemer een eigen map
heeft waarin hij of zij eigen lesmaterialen bewaart. De Taalkaarten bieden zowel u als
taalvrijwilliger als de deelnemer houvast in het oefenen met schrijfproblemen.
Naast deze Taalkaarten vindt u in deze Taalhulp bij Succes! nog veel meer, zoals
aanwijzingen om de woordenschat van een deelnemer te vergroten en uitleg,
voorbeelden en concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproblemen van de
deelnemer.

Hoe werkt u met Succes!?
Taalvrijwilligers die nog geen training of workshop over Succes! hebben gevolgd, raden
wij aan om eerst een aanvullende workshop over Succes! te volgen. Vraag uw
contactpersoon binnen de (vrijwilligers-)organisatie om deze workshop via Taal voor het
Leven te organiseren.
Op de volgende bladzijde kunt u aan de hand van een schema zien hoe u kunt werken
met Succes!. Op de pagina daarna worden alle stappen uit het schema toegelicht.
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0. Niveau bepalen

1. Succes!-boekje kiezen

2. Aan de slag met een
Succes!-boekje

Succes!-boekje af? > begin met een nieuwe.

3. Taalhulp bij Succes!
• Aanpak bij schrijven, feedback
geven
• Taalkaarten
• Aanpak bij woordenschat
• Tips voor overig lesmateriaal
• Online en offline
ondersteuningsmateriaal

4. Map deelnemer
5. Eigen schrijfproducten
6. Taalkaarten
7. Eigen woordenlijst
8. Overige materialen
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Stappenplan; werken met Succes!
Stap

Toelichting

0

Voor de start
Voordat deelnemers starten met Succes! kunnen sommige zaken al bekend
zijn: hun taalniveau bijvoorbeeld, maar ook hun leerdoel of de thema’s waarin
ze geïnteresseerd zijn. Daar kan in de volgende stap op worden
voortgebouwd. Vraag uw contactpersoon binnen de (vrijwilligers-)organisatie
hiernaar.

1

Een Succes!-boekje kiezen
Het taalniveau van de deelnemer is bekend.
Kies samen met de deelnemer een Succes!-boekje dat past bij zijn taalniveau.
Gebruik daarvoor het overzicht van alle boekjes achterin dit hoofdstuk.
Het meest actuele overzicht van de boekjes staat op de website
www.taalvoorhetleven.nl/succes.
Kies een thema dat de deelnemer interessant vindt. Kijk ook of de taaltaken en
opdrachten van het Succes!-boekje aansluiten bij de leerwens van de
deelnemer.
Lopen de niveaus voor lezen en schrijven uiteen? Kies dan in eerste instantie
een Succes!-boekje dat past bij het leesniveau.
Het taalniveau van de deelnemer is niet bekend.
Kijk of het mogelijk is het niveau van de deelnemer alsnog te bepalen (stap 0).
Als dat om een of andere reden niet (direct) mogelijk is, neem dan een
Succes!-boekje op niveau 1F en blader dat door met de deelnemer. Laat hem
beoordelen of hij dat in principe wel aan zou kunnen. Kijk daarbij vooral naar
de leesopdrachten. Neem als het te moeilijk is een boekje op niveau Instroom.
De deelnemer werkt in het boekje van Succes! en mag het boekje ook houden.
LET OP:
Mogelijk zijn er bij de organisatie waarvoor u werkt al Succes!-boekjes in huis
die u als taalvrijwilliger vooraf zelf of samen met de deelnemer kunt bekijken.
Zo niet, vraag uw contactpersoon binnen de organisatie dan om aan de hand
van het overzicht geselecteerde boekjes (kosteloos) te bestellen.
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Stap

Toelichting
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Aan de slag met een Succes!-boekje
Als het boekje is gekozen, blader dan eerst eens door het boekje samen met
uw deelnemer(s). Blader ook zelf nog eens door het boekje voor u het echt
met de deelnemer doorneemt, zodat u weet welke opdrachten en teksten erin
voorkomen. Lees ook het instructiedeel voor de begeleider achterin het
boekje (vanaf pag. 24). Hier staat per opdracht een instructie en soms een
aanvullende algemene instructie.
Een deelnemer kan het hele boekje vanaf de eerste pagina doen, maar hij kan
er ook voor kiezen om alleen bepaalde opdrachten te doen. Op pagina 3 van
elk boekje staat een overzicht van de verschillende opdrachten.
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De Taalhulp bij Succes!
Met de Taalhulp bij Succes! kunt u de deelnemer nog verder ondersteunen bij
het schrijven en het vergroten van de woordenschat. In de Taalhulp vindt u:
• T
 aalkaarten voor de belangrijkste schrijfproblemen. Op elke Taalkaart
wordt één onderwerp behandeld. Op de achterzijde vindt u als
taalvrijwilliger uitleg, voorbeelden en suggesties voor oefeningen.
De deelnemers kunnen (kopieën van de voorkant van) Taalkaarten
opnemen in hun eigen map.
• Praktische tips en oefensuggesties voor de uitbreiding en versterking van
de woordenschat van deelnemers.
• Verwijzing naar overig lesmateriaal van Taal voor het Leven.
Let op:
Lees, voordat u deze Taalhulp en de Taalkaarten gaat gebruiken, eerst
hoofdstuk 2: Over schrijven en de Taalhulp.
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De map van de deelnemer
We gaan ervan uit dat de deelnemer beschikt over een map waarin hij
(les-)materialen kan bewaren. Is dit niet het geval, dan raden we u aan zo’n
map te regelen. Het handigst is om een twee-rings map te gebruiken met de
volgende onderdelen, gescheiden door tabbladen:
•
•
•
•

Eigen teksten (schrijfproducten)
Taalkaarten
Woordenlijsten
Overige materialen
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Stap

Toelichting
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Eigen schrijfproducten
Uitwerkingen van schrijfopdrachten bewaart de deelnemer in zijn map.
Eventueel kunnen dat, naast handgeschreven teksten, ook getypte en
uitgeprinte versies zijn. Er zijn namelijk verschillende tekstsoorten in de
opdrachten.
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Taalkaarten
De gebruikte Taalkaarten uit de Taalhulp of kopieën van de voorkant ervan kan
de deelnemer in zijn map opbergen.
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Eigen woordenlijst(en)
In de map van de deelnemer kunnen ook woordenlijsten worden aangelegd
van woorden waarvan een deelnemer de betekenis niet kent of woorden die
hij goed wil kunnen schrijven. Die woorden kunnen voortkomen uit de
opdrachten van de boekjes, maar kunnen uiteraard ook een andere aanleiding
hebben.
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Overige materialen
In zijn map kan een deelnemer ook andere (les-)materialen bewaren.
Bijvoorbeeld: authentieke materialen (eigen, meegebrachte formulieren,
brieven, printjes van teksten etc.), ander oefen- en werkmateriaal etc.
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Themaboekjes

Themaboekjes

Overzicht boekjes van Succes!

Wilt u weten uit welke boekjes van Succes! uw deelnemer kan kiezen en hoe u aan deze
boekjes komt?
Hier vindt u een overzicht van alle gedrukte boekjes van Succes! Er komen steeds nieuwe
boekjes bij; het meest actuele overzicht vindt u online.
www.taalvoorhetleven.nl/succes
Vraag uw contactpersoon binnen de (vrijwilligers-)organisatie, om de boekjes van
Succes! te bestellen. Alle lesmaterialen van Taal voor het Leven zijn beschikbaar voor
(vrijwilligers-)organisaties die werken met de aanpak Taal voor het Leven en deel
uitmaken van een lokaal taalnetwerk. Organisaties die voor het eerst gebruik willen
maken van de materialen, zoals Succes! kunnen zich aanmelden als partner via de
website:
www.taalvoorhetleven.nl/partner

Instroom
IN02

Hoe was het op school?

IN04

Nooit te oud om te leren

IN06

Waar doe jij je boodschappen?

IN07

Nu woon ik hier

IN08

Ik kom vandaag niet werken

IN11

Van Harte beterschap

IN12

Kroket met sla in de kantine

IN13

Mijn baas en mijn collega’s

IN14

Dat doet de gemeente

IN20

Naar de bibliotheek

IN21

Hij doet het niet
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1F
1F01

Lekker en gezond

1F02

Het is feest

1F03

Slim kopen

1F04

Van A naar B

1F05

Hier woon ik

1F06

Naar de dokter

1F07

Gas en stroom

1F09

Kopen op het internet

1F10

Help! Ik ben mijn pinpas kwijt

1F11

Een abonnement op de bibliotheek

1F12

Te ziek om te werken

1F13

Zonder werk

1F14

Hoe zijn je collega’s?

1F18

Liefde is..

1F19

Familie en vrienden

2F
2F01

Dit is mijn buurt

2F03

Mijn buurman was een aardige man

2F04

Daar wil ik wonen!

2F06

De school van je kind

2F09

Ga je mee naar het Rijksmuseum?

2F14

Ik ga graag naar mijn werk

2F15

Dit is mijn werkplek
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I Instroom
IN02 Hoe was het op school?
Dit boekje gaat over de tijd op school.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over de
eigen basisschool of middelbare school
2 	een verhaal lezen over kinderen in Japan die op school karate doen in
de sneeuw
3 	een lijst maken van punten die belangrijk zijn bij het kiezen van een
basisschool
4 	een informatieve tekst lezen
5 	een antwoordstrookje invullen voor het maken van een afspraak op
school en de afspraak in je agenda zetten
6 forumteksten lezen met meningen over de aanpak van pesten
7 	een kaart schrijven om een kind te feliciteren met een behaald succes
(op school)
8 een rapport lezen
9 een e-mail schrijven om schoolverzuim door te geven
10 	een uitnodiging voor een ouderavond over schoolkeuze na de
basisschool lezen
11 je mening geven over zwarte en witte scholen
12 een woordspel doen; zo veel mogelijk woorden met school bedenken.

IN04 Nooit te oud om te leren
Dit boekje gaat over leren en onthouden.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
wat je zelf op school leerde en wat thuis
2 een verhaal lezen over een leerling van 88 op een basisschool in Kenia
3 bij foto’s van cursussen schrijven welke cursus je leuk lijkt en waarom
4 	een ervaringsverhaal lezen van iemand die laat heeft leren lezen en
schrijven
5 een afspraak/cursustijd in een agenda zetten
6 informatie over cursussen en een rooster lezen
7 een aanmeldingsformulier voor een cursus invullen
8 lezen van tips om namen/feiten te onthouden
9 een lijst maken van leerwensen
10 een oproep voor een EHBO-cursus lezen
11 een gesprek over leren en opvoeden in een ouder/kind relatie
12 een woordspel doen; woorden flitsen.
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IN06 Waar doe jij de boodschappen?
Dit boekje gaat over kopen op de markt en op internet.
1	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over je
boodschappen-gedrag
2 	een grap lezen over een vrouw die een tabaksplant koopt op de
markt
3 een advertentie lezen van de Bazaar in Beverwijk
4 een verhaal schrijven bij foto’s van een gebeurtenis op de markt
5 	een reactie schrijven op een weblog over de prijzen in de supermarkt
en op de markt
6 een boodschappenlijst maken
7 een waarschuwing van de politie voor zakkenrollers lezen
8 een politiebericht over ‘zakkenroller gezocht’ afmaken
9 een recept schrijven
10 een informatieve tekst lezen over de vrijmarkt op Koningsdag
11 je mening geven over kopen en verkopen op Marktplaats
12 een woordspel doen; woordenslang.

IN07 Nu woon ik hier
Dit boekje gaat over een huis huren, verhuizen en regels bij het huren.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
een verhuizing
2 een verhaal over een moeizame verhuizing lezen
3 een lijst maken wat te regelen voor een verhuizing
4 advertenties uit een woningkrant lezen
5 een bon voor een nieuwe woning invullen
6 een schriftelijk adreswijziging doorgeven
7 een uitnodigingskaartje voor een feest na een verhuizing schrijven
8 een huurovereenkomst lezen
9 een gedicht schrijven over een nieuw huis
10 een brief over automatische incasso van de huur lezen
11 bellen met de woningbouwvereniging bij belangstelling voor een huis
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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IN11 Van harte beterschap
Dit boekje gaat over ziek zijn, de huisarts, het ziekenhuis, ziektekosten en medicijnen.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
een ziekte die je had
2 	een verhaal lezen over een hond die op een ziek baasje wacht voor
de deur van een ziekenhuis
3 een lijstje maken van punten die je met de dokter wilt bespreken
4 	een informatiebord van de huisarts over spreekuur/huisbezoek
et cetera lezen
5 een kaart om beterschap te wensen schrijven
6 de bewegwijzering in een ziekenhuis lezen
7 	een sms of whats-app schrijven over hoe het met je gaat of over de
uitslag van een onderzoek
8 een ziektekostendeclaratie van de fysiotherapie controleren
9 een formulier invullen om je in te schrijven bij een nieuwe huisarts
10 een etiket van een medicijn lezen
11 een gesprek voeren over welke eisen je stelt aan een goede huisarts
12 een woordspel doen; woorden maken met gegeven letters.

IN12 Kroket met sla in de kantine
Dit boekje gaat over de pauze, de kantine en eten op het werk.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
pauze en eten op je werk
2 een menukaart en openingstijden van een kantine lezen
3 een sms of whats-app sturen aan een collega over samen lunchen
4 ervaringen en meningen lezen over de kantine op het werk
5 een lijstje maken van wat je eet bij de lunch
6 een pagina uit een bedrijfsblad lezen met nieuws uit de kantine
7 een reactie op een forum schrijven over ‘pauze in de tijd van je baas’
8 een grafiek lezen over wat mensen doen in de lunchpauze
9 	een enquête over (de tevredenheid over) een kantine invullen of
eisen aan een kantine opschrijven
10 	een verhaal lezen over iemand die een ongeluk maakte doordat hij te
weinig rust nam op zijn werk
11 een gesprek voeren over gezond en niet gezond eten in de kantine
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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IN13 Mijn baas en mijn collega’s
Dit boekje gaat over je collega’s, gesprekken met je baas en een uitje op je werk.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
wat voor werk je doet en wat voor collega’s je hebt of over iets
grappigs op je werk
2 een nieuwsbrief met berichten over collega’s lezen
3 een kaartje aan een collega sturen
4 een ervaringsverhaal lezen van iemand die van baan is veranderd
5 een lijst maken van fijne en minder fijne dingen op het werk
6 een e-mail met een uitnodiging voor een functioneringsgesprek lezen
7 	een sms met een voorstel voor een datum/tijd sturen aan je baas als
reactie op een uitnodiging voor een afspraak
8 een folder over pesten op het werk lezen
9 een bericht voor op het prikbord op het werk schrijven
10 een uitnodiging voor het zomerfeest van het werk lezen
11 	praten over het geven van complimenten op het werk/complimenten
bedenken
12 een woordspel doen; woordenrij.

IN14 Dat doet de gemeente
Dit boekje gaat over dingen die de gemeente doet.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
waarvoor jij naar de gemeente gaat
2 	een interview lezen met een burgemeester over een zoekgeraakte
burgemeestersketting
3 	een verhaal schrijven bij foto’s over een bezoek aan het
gemeentehuis
4 een folder lezen over het aanvragen van een paspoort of ID-kaart
5 	een formulier op internet invullen voor een afspraak op het
gemeentehuis
6 een informatieve tekst over ‘wat is een DigiD’ lezen
7 een vragenlijst over ‘hoe tevreden bent u over uw gemeente’ invullen
8 	een informatieve tekst over financiële hulp van de gemeente voor
mensen met een laag inkomen lezen
9 een formulier invullen voor een reparatie door de gemeente
10 	een instructie van de overheid over wat te doen in een noodsituatie
lezen
11 je mening geven over je woonplaats
12 een woordspel doen; woorden maken met een gegeven woord.
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IN20 Naar de bibliotheek
Dit boekje gaat over wat je kunt doen in de bibliotheek.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
wat je wel eens leest of zou willen lezen
2 een verhaal lezen over een feestelijk ontbijt in de bibliotheek
3 een schema invullen met ‘weetjes’ over de bibliotheek
4 een folder van de bibliotheek lezen
5 	een formulier invullen om een abonnement te nemen van de
bibliotheek
6 informatieve teksten over enkele eenvoudige leesboeken lezen
7 	een mail schrijven om je op te geven voor een cursus ‘Klik en tik’ in de
bibliotheek
8 een poster lezen over ‘Vaders voor Lezen’
9 	het adres van de bibliotheek bij jou in de buurt en de route er naar toe
opschrijven
10 een oproep lezen om naar een ‘Taalhuis’ in de bibliotheek te gaan
11 een verhaal uit een boek of film navertellen
12 een woordspel doen; woorden maken met een gegeven woord.

IN21 Hij doet het niet
Dit boekje gaat over klussen en apparaten die kapot zijn.
1 	een eigen verhaal vertellen en de schriftelijke weergave lezen over
wat je thuis doet als er iets kapot is
2 	een krantenartikel lezen over de koninklijke familie die eens per jaar
als vrijwilliger klust
3 een test doen over ‘Ben jij een klusser?’
4 een reclamefolder van een bouwmarkt lezen
5 	een formulier invullen voor het uitvoeren van onderhoud door de
verhuurder van je huis
6 	een advies geven op een internetforum wat je moet doen als een
apparaat niet goed functioneert
7 	een advertentie voor het prikbord van een supermarkt schrijven
waarin je je aanbiedt als klusser
8 	een inhoudsopgave en instructies lezen wat je moet doen als het
koffiezetapparaat in het buurthuis het niet doet
9 	een memo aan een collega schrijven over iets dat niet functioneert
op het werk
10 	een informatieve tekst lezen met een vergelijking van verschillende
apparaten
11 een telefonische instructie geven over de werking van een apparaat
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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II Op weg naar 1F
1F01 Lekker en gezond
Dit boekje gaat over gezond leven.
1 een eigen verhaal schrijven over je al of niet gezonde leefstijl
2 	een krantenartikel lezen over een man die het wereldrecord
pannenkoeken eten haalt
3 	een beschrijving geven van wat je zou eten/drinken als een dag lang
alles is toegestaan
4 	een tijdschriftartikel lezen over iemand die na een maagverkleining
heel veel is afgevallen
5 een vragenlijst invullen over je beweeggedrag
6 een informatieve tekst lezen over verborgen suikers
7 	een reactie schrijven op een weblog van mensen die gezonder willen
leven en daar moeite mee hebben
8 een grafiek lezen over alcoholgebruik, overgewicht en roken
9 	schriftelijk je mening geven over extra kosten door ongezond leven
en wie die kosten moet betalen
10 een informatieve tekst met voedingsadviezen lezen
11 	een discussie voeren over gezond eten; kosten, diëten, gezonde
snacks
12 een woordspel doen; woordzoeker.

1F02 Het is feest!
Dit boekje gaat over feest vieren en feesten regelen.
1 een eigen verhaal schrijven over mooie herinneringen aan een feest
2 	een krantenartikel lezen over een feestvierder die aangezien wordt
voor een inbreker
3 een verhaal schrijven over een droomfeest
4 een krantenartikel lezen over Koningsdag
5 een uitnodiging voor een feest schrijven
6 een ervaringsverhaal over een trouwdag lezen
7 een planning voor een feest maken
8 advertenties lezen met een aanbod van een feestlocatie
9 	een formulier invullen voor het aanbieden van hulp bij het
eindejaarsfeest van een basisschool
10 een krantenartikel lezen over voetbalgekte als Oranje speelt
11 een discussie voeren over het verbieden van vuurwerk
12 een woordspel doen; rijmwoorden maken.
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1F03 Slim kopen
Dit boekje gaat over slim en veilig kopen, reclame en besparen.
1 een eigen verhaal schrijven over een goede aankoop en een miskoop
2 	een weblog lezen van iemand die boos is omdat een artikel dat hij
eerder kocht nu is afgeprijsd
3 een enquête invullen over eigen koopgedrag
4 een informatieve tekst lezen over regels bij het ruilen van artikelen
5 een online bestelformulier invullen
6 een informatieve tekst lezen over (misleidende) reclame
7 een blog schrijven over een grote miskoop
8 een ingezonden brief lezen over kopen op afbetaling
9 een klachtenformulier invullen voor een onlangs gekocht artikel
10 een folder lezen met garantievoorwaarden
11 	een gesprek voeren over geld uitgeven en tips uitwisselen om te
besparen
12 een woordspel doen; een puzzel maken.

1F04 Van A naar B
Dit boekje gaat over het openbaar vervoer en het verkeer.
1 een eigen verhaal schrijven over hoe je reist
2 	een krantenartikel lezen over een weddenschap over hoeveel
mensen er in 1 auto passen
3 	een ervaringsverhaal schrijven over een gebeurtenis in het openbaar
vervoer
4 	een instructie lezen over wat te doen bij vergeten uit te checken bij
de NS
5 	een advertentie opstellen voor in de supermarkt met bijvoorbeeld
‘fiets te koop’ of ‘fiets gezocht’
6 	een krantenartikel lezen over een optreden van een populaire band
op een groot station
7 een klachtenmail schrijven aan de NS of een andere vervoerder
8 	een artikel op internet lezen over de keuze tussen het openbaar
vervoer, de auto, de fiets et cetera
9 	een schriftelijke beschrijving geven van een grafiek over soorten
gevonden voorwerpen in de trein
10 een folder over een brommerverzekering lezen
11 	een gesprek voeren over veiligheid op straat en verkeer in je eigen
buurt
12 een woordspel doen; een puzzel maken.
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1F05 Hier woon ik
Dit boekje gaat over wonen, woonplezier en over reparaties en klussen in huis.
1 een eigen verhaal schrijven over je huis en woonomgeving
2 een tijdschriftartikel lezen over een met kerst versierd huis
3 	een schriftelijke beschrijving geven van wat je in je eigen huis mooi en
fijn vindt
4 	ervaringsverhalen lezen van mensen die vertellen hoe ze wonen nu ze
ouder zijn
5 	een gestructureerd verhaal schrijven over wat je in je huis zou willen
verbeteren als je genoeg geld had
6 	briefjes op het prikbord in de hal van een flat lezen met informatie
voor huurders
7 een e-mail schrijven aan de verhuurder van je huis over overlast
8 	een informatieve tekst over de samenstelling van huishoudens in
Nederland lezen
9 	een afspraak maken met behulp van een formulier op internet voor en
reparatie in je huis
10 een instructie lezen over het binnen schilderen van een huis
11 een gesprek voeren over een fijne plek thuis
12 een woordspel doen; woordenslang.

1F06 Naar de dokter?
Dit boekje gaat over medicijnen, extra vitamines en de ziekteverzekering.
1 	een eigen verhaal schrijven over het gebruik van
voedingssupplementen
2 	een krantenartikel lezen over de oudste vrouw van Nederland en haar
eetgewoontes
3 	een schema maken van huismiddeltjes of medicijnen die je gebruikt
en bij welke klachten je naar de dokter gaat
4 	een informatieve tekst over het nut en verantwoord gebruik van
voedingssupplementen lezen
5 	een test maken over de noodzaak van het gebruik van extra vitamine D
6 veel gestelde vragen op een website van een apotheek lezen
7 	een advies geven op een forum op internet aan iemand die slecht
slaapt
8 	een informatieve tekst over een aanvullende ziektekostenverzekering
lezen
9 een declaratieformulier voor ziektekosten invullen
10 een bijsluiter van hoestdrank lezen
11 een gesprek voeren over ‘zelf zorgen of naar de dokter’
12 een woordspel doen; een puzzel maken.
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1F07 Gas en stroom
Dit boekje gaat over de jaarrekening, energie besparen en de meterstand.
1 een eigen verhaal schrijven over energieverbruik in je huis
2 een krantenartikel lezen over honden die stroomstoringen opsporen
3 	een gestructureerd verhaal schrijven over het gebruik van elektrische
apparaten bij jou thuis
4 een jaarrekening lezen
5 een formulier invullen voor het doorgeven van de meterstand
6 een tekst met adviezen voor het besparen van energie lezen
7 	een reactie schrijven op een forum op internet over een hoge
energierekening
8 	een informatieve tekst over het overstappen naar een andere
energieleverancier lezen
9 	een verhaal schrijven over wat je zou doen als je een dag zonder gas
en stroom zou zitten
10 	een brief lezen met informatie over voorgenomen werkzaamheden
aan het energienet en de tijdelijke afsluiting van de stroom
11 een gesprek voeren over de toekomst; het milieu en het klimaat
12 een woordspel doen; lettergrepenspel.

1F09 Kopen op internet
Dit boekje gaat over online kopen, bestellen, retour zenden en Marktplaats.
1 een eigen verhaal schrijven over je ervaring met online kopen
2 	een krantenartikel lezen over een kat die per ongeluk online een
bestelling doet
3 	een schema invullen met een vergelijking tussen online kopen en
winkelen
4 een website van een online winkel lezen
5 een artikel op internet bestellen
6 een advertentie van Markplaats lezen
7 	een verhaal afmaken over een onjuiste levering van artikelen die op
internet zijn besteld
8 een instructietekst over veilig online kopen lezen
9 	een formulier invullen voor het terugsturen van een op internet
besteld artikel
10 	een artikel in een wijkkrant lezen over het verdwijnen van een
buurtwinkel door de concurrentie van webshops
11 	ideeën uitwisselen over het oplossen van problemen met bestellingen
via internet
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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1F10 Help, ik ben mijn pinpas kwijt!
Dit boekje gaat over pinpassen, creditcards en de bank.
1 een eigen verhaal schrijven over wat je weleens bent kwijtgeraakt
2 	een ervaringsverhaal op internet lezen van iemand die altijd van alles
kwijt is
3 	een advies geven op een forum over wat te doen bij verlies van een
pinpas
4 	een informatieve tekst lezen over wat te doen bij verlies of diefstal
van pinpas of creditcard
5 	een formulier van de bank invullen voor het aangeven van vermissing
van een pinpas
6 	een nieuwsbericht op een website lezen over een miljonair die een
creditcard van een arme student vindt en deze gebruikt
7 een verhaal schrijven over wat je doet met 100.000 euro
8 	een informatieve tekst lezen over voor- en nadelen van pinnen en
contant betalen
9 	een verhaal afmaken van iemand die in een winkel de verkeerde
pincode in heeft gevuld
10 een phishing e-mail lezen
11 	een telefoongesprek met de bank voeren naar aanleiding van een
vreemde afboeking in het buitenland
12 	een woordspel doen; zo veel mogelijk woorden bedenken met vier
letters.

1F11 Een abonnement op de bibliotheek
Dit boekje gaat over wat je zelf of samen met een kind kunt doen in de bibliotheek.
1 een eigen verhaal schrijven over bibliotheekbezoek
2 ervaringen lezen van bezoekers aan de bibliotheek
3 een zoekroute in de bibliotheek beschrijven
4 een folder lezen met informatie over soorten abonnementen
5 een formulier invullen om je in te schrijven bij een bibliotheek
6 	een instructietekst lezen over het systeem van zoeken, lenen en
inleveren in de bibliotheek
7 	schrijven hoe een verhaal afloopt of een recensie schrijven over een
boek dat je zelf gelezen hebt
8 	een informatieve tekst over het belang van voorlezen en tips over het
zoeken van geschikte boeken lezen
9 een elfje maken over lezen
10 	een poster lezen over een leesclub
11 je mening geven over bezuinigingen op de bibliotheek
12 	een woordspel doen; woorden maken met de letters van een woord.
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1F12 Te ziek om te werken
Dit boekje gaat over werken en ziek zijn.
1 een eigen verhaal schrijven over ziekteverzuim op je werk
2 een krantenartikel lezen over meer ziekteverzuim op maandag
3 een e-mail schrijven om je ziek te melden
4 	een artikel op internet lezen over de rol van de bedrijfsarts en de
regelgeving rond ziek zijn
5 een formulier van de bedrijfsarts invullen over je ziekteverloop
6 	een tijdschriftartikel lezen over (het belang van) lunchen op het werk
onder andere ter voorkoming van overbelasting
7 	een e-mail schrijven om geld in te zamelen voor een cadeau voor een
zieke collega
8 	een artikel op internet lezen met gegevens en een grafiek over
ziekteverzuim
9 	een reactie op een forum schrijven over rugklachten die veroorzaakt
zijn door het werk
10 	een instructietekst lezen over het downloaden van informatie op
internet over doorbetaling van salaris bij ziekte
11 een gesprek voeren over werkdruk
12 een woordspel doen; woorden maken door delen samen te voegen.

1F13 Zonder werk
Dit boekje gaat over geen werk hebben en over vrijwilligerswerk.
1 een eigen verhaal schrijven over wat je 2, 5 en 10 jaar geleden deed
2 	een verhaal lezen over wenskaarten die je kunt sturen aan mensen die
ontslagen zijn
3 	een reactie op een forum schrijven over wat te doen op een dag als je
werkloos bent
4 	een verslag lezen van een informatieavond over ‘leuke dingen doen
met weinig geld’
5 je mening en gevoel beschrijven over geen werk hebben
6 ervaringen lezen van mensen die vrijwilligerswerk doen
7 een formulier invullen om je aan te melden voor vrijwilligerswerk
8 	een informatieve tekst lezen over wat het UWV kan doen voor iemand
die werkloos is
9 	een e-mail sturen om je aan te melden voor een informatieavond van
het UWV
10 een folder met een aanbod van thuiswerk lezen
11 	praten over je ervaringen met werkloos zijn en (vrijwilligers-)werk
zoeken
12 een woordspel doen; woorden bij een omschrijving geven.
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1F14 Hoe zijn je collega’s?
Dit boekje gaat over collega’s en samenwerken.
1 een eigen verhaal schrijven over wat je vindt van je collega’s
2 	een krantenartikel lezen over mensen die vrije dagen aan een collega
geven zodat deze voor een zieke kan zorgen
3 een briefje aan je collega’s voor het prikbord op je werk schrijven
4 een advies lezen over goede samenwerking tussen collega’s
5 	een e-mail schrijven aan een collega over iets dat geregeld moet
worden
6 tips lezen over omgaan met kritiek op het werk
7 	aantekeningen maken als voorbereiding op het geven van informatie
over je werk aan een nieuwe collega
8 een advertentie lezen met een vacature bij een kledingbank
9 een lijstje maken van je eigen kwaliteiten
10 een informatieve tekst lezen over het belang van ‘lachen op het werk’
11 oefenen met feedback geven op een collega
12 een woordspel doen; woordenslang.

1F18 Liefde is …
Dit boekje gaat over relaties.
1 een eigen verhaal schrijven over een relatie van nu of vroeger
2 	een krantenartikel lezen over een teruggevonden liefdesbrief van
vroeger
3 schriftelijk formuleren van zinnen ‘Liefde is …’
4 een horoscoop met focus op de liefde uit een tijdschrift lezen
5 	een verhaal schrijven over een eerste ontmoeting van jezelf of
anderen
6 ervaringsverhalen over Valentijnsdag lezen
7 een profiel maken voor een datingsite
8 vragen om advies bij relatieproblemen op een internetforum lezen
9 een advies geven of vragen wat je moet doen bij een relatieprobleem
10 een informatieve tekst lezen over relaties tussen collega’s op het werk
11 een gesprek voeren over relaties; wat is wenselijk en mogelijk
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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III

Op weg naar 2F

2F01 Dit is mijn buurt
Dit boekje gaat over je buurt en over omgaan met je buren.
1 een eigen verhaal schrijven over de buurt waar je woont
2 	een nieuwsbericht lezen over een inbreker die gepakt wordt doordat
hij een selfie achterliet
3 	een schriftelijke beschrijving geven van een buurman/buurvrouw
4 tips voor het organiseren van een buurtfeest lezen
5 een uitnodiging schrijven voor een feestelijke activiteit in de buurt
6 	een krantenartikel lezen over bewoners van een straat die de
Postcodeloterij winnen
7 	schriftelijk uitleggen wat je wel of niet zou (uit-)lenen via een
leen-site voor buurtgenoten
8 een formele brief lezen over overlast van hangjongeren
9 	een tekst schrijven over mogelijke verbeteringen in je buurt
10 een krantenartikel lezen over de ‘Rijdende rechter’
11 een betoog houden op een inspreekavond in je wijk
12 een woordspel doen; woordpiramide.

2F03 Mijn buurman was een aardige man
Dit boekje gaat over allerlei zaken rond overlijden.
1 een eigen verhaal schrijven over een ingrijpende gebeurtenis in je leven
2 een krantenartikel lezen over een misgelopen erfenis
3 	een gestructureerde tekst schrijven met je mening over
orgaandonatie
4 	een krantenartikel lezen over een postbode die ontslagen werd
omdat hij rouwpost niet goed afhandelde
5 een condoleance-kaart schrijven
6 	een informatieve tekst lezen met een vergelijking van drie
uitvaartverzekeringen
7 	een reactie op een forum schrijven over wat te doen met een dood
huisdier
8 een informatieve tekst lezen over de regels rond calamiteitenverlof
9 	een e-mail schrijven aan je leidinggevende om verlof aan te vragen
voor het bijwonen van een uitvaart
10 	een tijdschriftartikel lezen over jonge migranten en hun wensen bij
de eigen uitvaart
11 	een gesprek voeren over je wensen voor je eigen uitvaart of over
een uitvaart die je hebt meegemaakt
12 een woordspel doen; woordzoeker.
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2F04 Daar wil ik wonen!
Dit boekje gaat over allerlei zaken rond een huis huren.
1 een eigen verhaal schrijven over je woongeschiedenis
2 een krantenartikel lezen over het kleinste huis ter wereld
3 	schrijven naar aanleiding van een kaart van de bevolkingsdichtheid
van Nederland en over je eigen woonwensen
4 	een informatieve tekst lezen over de regels rondom huurtoeslag
5 	een zakelijke brief schrijven aan de woningbouwvereniging om de
huur op te zeggen
6 	een folder lezen van een woningbedrijf over rechten en plichten van
de (ver-)huurder
7 	een advertentie maken voor het te huur aanbieden van een kamer
8 een informatieve tekst lezen over de regels bij huurverhoging
9 een oproep schrijven voor een bijeenkomst over de huurverhoging
10 	tekst van de website van de Rijksoverheid lezen over wetten en
regels rond achterstallig onderhoud in een huurwoning
11 	een gesprek voeren over ervaringen met je huis, je woonomgeving
en de verhuurder van je woning
12 een woordspel doen; lettergrepen combineren tot woorden.

2F06 De school van je kind
Dit boekje gaat over school, schoolregels en meehelpen op de school van je kind
1 	een eigen verhaal schrijven over je schoolverleden/opleiding en het
werk dat je nu doet
2 een krantenartikel lezen over huiswerkbegeleiding in de supermarkt
3 	schrijven over eigen ervaringen met huiswerk van of over je kind
helpen met huiswerk
4 	een nieuwsbrief van school lezen over de regels rond extra vrije dagen
5 	een e-mail schrijven aan de directeur van de basisschool om extra
vrije dagen aan te vragen
6 	een uitnodigingbrief van school lezen voor een activiteit rond
ouderbetrokkenheid; ‘ouders in de schoolbanken’
7 	een oproep schrijven aan andere ouders om te helpen bij de
feestelijke laatste schooldag
8 	een overzicht lezen van het systeem van voortgezet onderwijs in
Nederland
9 	een verslag schrijven voor de schoolkrant van een activiteit waar je
als ouder bij betrokken was
10 	informatie van school lezen over een buitenlandse reis van leerlingen
11 	een gesprek voeren naar aanleiding van stellingen over
ouderbetrokkenheid
12 een woordspel doen; een rebus oplossen.
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2F09 Ga je mee naar het Rijksmuseum?
Dit boekje gaat over musea en kunst.
1 een eigen verhaal schrijven over museumbezoek
2 	een krantenartikel lezen over een bezoeker aan het Rijksmuseum die
een boete kreeg omdat hij in een 17e-eeuws bed ging liggen
3 	een e-mail schrijven om aan te geven dat iemand bij je kan logeren en
wat voor ideeën je hebt voor uitstapjes
4 op een website recensies lezen over het Rijksmuseum
5 	een schriftelijke beschrijving van een kunstwerk geven en je mening
over het kunstwerk
6 een informatieve tekst van de website van het Rijksmuseum lezen
7 een verhaal, gedicht of beschrijving maken bij een dierbaar voorwerp
8 een tijdschriftenartikel lezen over een kunstvervalser
9 	een e-mail schrijven met een plan voor een uitstapje naar het
Rijksmuseum
10 	een tijdschriftartikel lezen over ‘kijken met je handen’ voor blinde
kinderen
11 mondeling reclame maken voor een museum
12 een woordspel doen; een rebus oplossen.

2F14 Ik ga graag naar mijn werk
Dit boekje gaat over werk, werkdruk en werkplezier.
1 een eigen verhaal schrijven over je werkverleden en werkwensen
2 	een krantenartikel lezen over een ambtenaar die na 24 jaar
afwezigheid op zijn werk ontslagen wordt
3 	een gestructureerd verhaal schrijven over stress, werkdruk en de
balans tussen werk en ontspanning
4 een interview lezen met een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur
5 een test doen over plezier in het werk
6 	een brief van personeelszaken lezen over sportmogelijkheden via het
werk
7 	een e-mail schrijven aan je baas met het verzoek om je rooster aan te
passen
8 een informatieve tekst lezen met regels rond werktijden in de horeca
9 een verslag schrijven van een werkdag
10 	een ervaringsverhaal lezen van iemand die vrijwilligerswerk doet in
een verzorgingshuis
11 	een mondelinge beschrijving geven van een grafiek over de verdeling
parttime en fulltime werken
12 een woordspel doen; woorden maken door delen samen te voegen.
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2F15 Dit is mijn werkplek
Dit boekje gaat over veilig en gezond werken.
1 een eigen verhaal schrijven over regels en voorschriften op je werk
2 	een krantenartikel lezen over een vrouw die haar hond meeneemt
naar het werk
3 een schriftelijke beschrijving geven van je werkplek
4 een informatieve tekst lezen over de Arbo-wet
5 	een schriftelijke uitleg geven waarom een situatie niet voldoet aan de
eisen van de Arbo-wet en een voorstel tot aanpassing formuleren
6 een interview lezen met iemand die bij de vrijwillige brandweer werkt
7 	een gestructureerde tekst schrijven over gevaren op de werkvloer
naar aanleiding van een infographic over dit thema
8 een oproep lezen om je aan te melden als BHV-er
9 	een e-mail schrijven aan je baas waarin je aangeeft al of niet
belangstelling te hebben voor een cursus BHV
10 	een schema lezen van stappen en acties van de werknemer, de
leidinggevende en de bedrijfsarts bij ziekte
11 	een gesprek voeren over de hoogte van de pensioengerechtigde
leeftijd
12 een woordspel doen; letters zoeken en een nieuw woord maken.
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Over schrijven en
de Taalhulp
Met de Taalhulp bij Succes! kunnen
taalvrijwilligers deelnemers begeleiden
bij het beter leren schrijven.

Over schrijven en de Taalhulp

Wilt u weten hoe u uw deelnemer(s) het beste kunt begeleiden bij het schrijven?
In dit onderdeel leest u in stappen hoe u uw deelnemers(s) kunt helpen om beter te leren
schrijven en vindt u tips hoe u feedback geeft op de zelfgeschreven teksten van
deelnemer(s).
Naast dit hoofdstuk bestaat de Taalhulp uit een set Taalkaarten (hoofdstuk 3). De
informatie in dit hoofdstuk en de taalkaarten kunt u gebruiken om na het maken en
verbeteren van de schrijfopdracht (uit het Succes!-boekje) samen met de deelnemer nog
verder te oefenen met specifieke schrijfproblemen. Taalkaarten bieden naast uitleg voor
de deelnemer (voorkant), ook tips voor u als taalvrijwilliger (achterkant). In hoofdstuk 4
vindt u daarnaast nog tips over hoe u de deelnemer helpt bij het vergroten van zijn
woordenschat.

Vooraf
Succes! is een papieren methode. Daar is mede voor gekozen, omdat er niet overal
computers zijn op de lesplekken. Dat neemt niet weg dat het goed is om deelnemers te
stimuleren hun teksten, bijvoorbeeld thuis, ook op de computer te schrijven. Stimuleer
deelnemers daarom om ook digitaal te schrijven. Ze verzamelen hun handgeschreven en
getypte teksten in een eigen map. Daarmee wordt de voortgang in het schrijven
zichtbaar.

Stap 1: Randvoorwaarden voor schrijven
Schrijven is een complex proces. Het is belangrijk dat deelnemers vertrouwen houden of
krijgen in hun schrijfvaardigheid, ook wanneer er nog veel verbetering mogelijk is.
• Zorg voor een prettige en veilige sfeer.
• Laat de deelnemer zelf bepalen of hij en wat hij wil schrijven.
• Kies taken die passen bij zijn niveau: als de deelnemer de taak goed kan uitvoeren, is
dat goed voor zijn zelfvertrouwen. Te moeilijke taken kunnen frustrerend zijn en maken
deelnemers onzeker. Maar je verwachtingen moeten ook niet al te laag zijn; een beetje
uitdaging kan stimuleren.
• Deelnemers hebben soms schrijfangst en schrijven dan misschien gemakkelijker op
een iPad, laptop of computer. Veel deelnemers vinden het lastig om fouten te maken.
Stimuleer het gebruik van kladpapier.
• Benadruk dat het niet erg is als er ‘geknoeid’ wordt in het Succes!-boekje. Het boekje
is immers van de deelnemer. Alhoewel u soms zult ervaren dat hij juist niet wil
knoeien…
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Stap 2: Voorbereiden van het schrijven
Een schrijfopdracht goed voorbereiden, is essentieel.
• B
 ereid schrijfopdrachten altijd mondeling voor, zoals aangegeven in het Succes!boekje waarmee u werkt. Hierin staan ook richtvragen om het denkproces op gang te
helpen. Deze staan soms in de opdracht zelf, maar vaak ook in een apart
tekstballonnetje.
	Dit voorbereiden kan vaak ook goed met een woordspin of een mindmap. Maak
bijvoorbeeld samen een woordspin met woorden die met de opdracht te maken
hebben. Schrijf de woorden eventueel op een groot vel. Doe suggesties, bijvoorbeeld
uit eerdere gesprekken. Houd het klein en concreet.
• Laat de deelnemer altijd betekenisvolle teksten schrijven. Voor een beginner kunnen
dat ook losse woorden of korte zinnen zijn.
• Kijk samen met de deelnemer naar een logische volgorde en de woorden die in de
tekst moeten komen. Stel samen (een) kernwoord(en) vast. Zijn er woorden die lastig
zijn qua spelling? Schrijf ze voor de deelnemer op of laat ze hem zelf opschrijven.
• Is de woordenschat van de deelnemer niet toereikend voor de opdracht? Probeer
erachter te komen wat de deelnemer wil uitdrukken en help met het vinden van de
juiste woorden. Laat eventueel een woordenboek gebruiken. Zie voor meer tips over
woordenschat ook hoofdstuk 4 van deze Taalhulp bij Succes!.
• Soms staan er achterin het Succes!-boekje bij de instructie voor begeleiders (pagina
23) nog aanwijzingen bij de opdracht die je kunt gebruiken ter voorbereiding.

Stap 3: Als de deelnemer klaar is met schrijven
• Laat de deelnemer de tekst eerst zelf nog een keer lezen.
• Reageer respectvol op de inhoud van de tekst. Geef bijvoorbeeld aan, als het een meer
persoonlijke tekst is, dat u de tekst leuk of interessant vindt, dat de tekst u raakt, of
een inhoudelijke reactie dus.

“Ik vind het mooi hoe je dit beschrijft. Ik zie het helemaal voor me.”

26

Taalhulp bij Succes! | Over schrijven en de Taalhulp

Stap 4: Feedback geven algemeen
Compliment
Begin altijd met een compliment, bijvoorbeeld:

“Je hebt de opdracht goed uitgevoerd, de woordvolgorde is in bijna alle
zinnen goed.”

Of:

“Je gebruikt goede woorden.”

Leg daarbij de relatie tussen wat goed ging en de persoonlijke leerdoelen van de
deelnemer, bijvoorbeeld:

“Jij wilde je gegevens correct kunnen invullen op een formulier. Ik vind het
geweldig dat je de straatnaam nu helemaal goed geschreven hebt!”

Hoe ging het?
De centrale vraag hier is: staat er wat je wilde schrijven?
Vraag aan de deelnemer:
• K
 un je zelf aangeven wat je moeilijk vond of waaraan je twijfelt of het helemaal goed
is? Kun je vertellen wat je wilde schrijven?
• Aan welke woorden twijfelde je?
• Waarom heb je het zo geschreven?
	Deze vraag kan u ook helpen om meer zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken
van het schrijfprobleem.
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Stap 5: Feedback geven, waar kijk je allemaal naar?
Na de eerste ronde met een globale bespreking (algemene feedback) volgt verdieping.
Lees voordat u dat doet de tekst eerst zelf aandachtig door. Eventueel kunt u dit thuis
doen en er dan de volgende keer op terugkomen.
Gebruik de onderstaande punten als een soort checklist. Met andere woorden, u hoeft
niet aan al deze punten te gaan werken, maar gebruik het als een ‘bril’ om naar tekst te
kunnen kijken.

Leesbaarheid
Is de tekst leesbaar? Denk daarbij aan handschrift, gebruik van interpunctie, lay-out etc.
Geef de feedback in de ik-vorm, bijvoorbeeld: “Ik kan dit niet goed lezen.”

Inhoud & opbouw
Het gaat hier om de opbouw van een tekst, niet om grammatica. Dat komt later aan bod.
• Informatie:
	Is de informatie begrijpelijk? Is de boodschap duidelijk? Zullen anderen hem
begrijpen? Staat alles erin wat de deelnemer wilde schrijven? Is de opdracht goed
uitgevoerd?
• Woordkeuze:
	Zijn de juiste woorden gebruikt? Is het taalgebruik passend? Denk aan formele
woorden in een formele tekst. Zijn de juiste standaardzinnen gebruikt, bijvoorbeeld:
‘hierbij solliciteer ik naar …’?
• Opbouw van de tekst:
	Is er een logische opeenvolging van zinnen? Is er een duidelijk begin en einde? Is er
een titel? Zijn er (als dit bij de taak past) kopjes en alinea’s? Is er een logische volgorde
in de tekst, bijvoorbeeld van alinea’s? Zijn goede signaalwoorden gebruikt, zoals
‘omdat’, ‘maar’, ‘ten eerste’, ‘vervolgens’. Is de tekst een samenhangend geheel?

Spelling
Zijn de belangrijkste woorden goed gespeld? Belangrijk: vraag de deelnemer aan welke
woorden hij twijfelde. Vraag hem ook waarom hij het zo heeft opgeschreven.

Grammatica
Lopen de zinnen? Zijn de zinnen goed geformuleerd? Is de woordvolgorde in de zinnen
correct? Ontbreken er woorden?
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Stap 6: Gebruik van de Taalkaarten
In een tekst van een deelnemer zal er doorgaans veel voor verbetering vatbaar zijn. Wees
echter selectief in uw feedback en richt u op punten die haalbaar zijn voor de deelnemer.

Kies per tekst niet meer dan 1 à 2 verbeterpunten, bespreek niet alles!

Bespreek met de deelnemer hoe hij de tekst kan verbeteren op het verbeterpunt. Op de
Taalkaarten vindt u per verbeterpunt concrete uitleg en tips hoe u de deelnemer kunt
helpen. Leg soms wat uit, zeg iets voor, laat iemand zelf de fout ontdekken (via nalezen)
etcetera. Laat de deelnemer zelf verbeteren.

Corrigeer nooit in de tekst van de deelnemer!

Gebruik de Taalkaarten en geef feedback die passend is bij het niveau van de deelnemer.
Gebruik zo weinig mogelijk grammaticale termen, zeker niet op Instroom-niveau. Zet
alleen een grammaticale term in als dat uw deelnemer verder helpt. Geef ook aan als u
zelf iets niet weet; geef aan dat u dat na gaat vragen of opzoeken. Het is goed dat een
deelnemer ervaart dat ook u niet alles weet.

Geef nooit uitleg over een schrijfprobleem dat u zelf niet begrijpt of dat u
niet eenvoudig uit kunt leggen .

Na feedback en verbeteren kan er nog meer worden geoefend. Vraag daarbij aan de
deelnemer wat hij verder wil oefenen. Houd het klein, kies iets dat de deelnemer
belangrijk vindt en dat veel effect sorteert. Kies samen met de deelnemer de Taalkaarten
die horen bij de geselecteerde verbeterpunten.
Neem alleen een kaart voor een probleem dat op dat moment speelt en urgent is. Laat u
niet ’verleiden’ om (te snel) meer Taalkaarten in te zetten. Gebruik nooit meer dan twee
Taalkaarten tegelijk.
De deelnemer kan een kopie van de voorzijde opnemen in zijn map. Op de achterkant van
de Taalkaart staan oefensuggesties voor u om uw deelnemer aan te reiken. Die hoeft u
niet aan de deelnemer te geven, maar kunt u zelf doornemen.
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Er zijn Taalkaarten voor de volgende hoofdonderwerpen:
1. Leesbaarheid & leestekens
2. Inhoud & opbouw
3. Spelling: Letters & klanken
4. Spelling: Werkwoorden
5. Spelling: Extra
6. Grammatica
In hoofdstuk 3 vindt u een schematisch overzicht van alle Taalkaarten van de Taalhulp.
! 	

En daarna?
Maak vervolgens afspraken over wat de deelnemer daarna met de tekst wil gaan doen,
bijvoorbeeld: herschrijven, voorlezen in de groep, anderen laten lezen, enkele woorden of
de hele tekst typen, mooi maken (lay-out) en eventueel opnemen in zijn map. Ook kan hij
voor hem belangrijke woorden uit de tekst opnemen in de woordenlijst in zijn map.
Neem bij de volgende schrijfopdracht de aandachtspunten mee en kijk of het nu beter
gaat. Spreek dus met de deelnemer af waar hij bij de volgende tekst op gaat letten en
geef hem dan de kans eerst zelf zijn tekst na te lopen op de een of twee verbeterpunten
die u al hebt besproken. Kijk het ook eens wat langer aan. Vaak heb je meerdere
schrijfproducten nodig om een goede ’diagnose‘ te kunnen stellen, om goed zicht te
krijgen op echt urgente schrijfproblemen en zaken van minder belang, of die ‘zichzelf
oplossen’. Stimuleer de deelnemer om ook thuis of op het werk te schrijven.
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Taalkaarten

Met de Taalkaarten kun je deelnemer(s)
helpen om (beter) te leren schrijven.
Op elke taalkaart wordt één onderwerp
behandeld en staan tips voor
oefeningen.

Taalkaarten

Taalkaarten vormen een belangrijk onderdeel van deze Taalhulp bij Succes! Wilt u weten
wat Taalkaarten zijn en hoe u deze kunt gebruiken? Lees dan dit onderdeel.
Taalkaarten bieden uitleg en oefensuggesties bij verbeterpunten in het schrijven en zijn
er voor de schrijfniveaus Instroom, 1F en 2F. Er zijn Taalkaarten over leesbaarheid en
leestekens, inhoud & opbouw, letters en klanken, werkwoorden, overige spelling en
grammatica.
In dit onderdeel leest u eerst een toelichting op het gebruik van de Taalkaarten.
Daarnaast vindt u hier een duidelijk schematisch overzicht van alle Taalkaarten. Dit
schema geeft weer waar u de specifieke Taalkaart die u zoekt, kunt vinden in dit
hoofdstuk en voor welk niveau deze Taalkaart geschikt is. Daarnaast geeft het schema
een korte beschrijving van het onderwerp van de Taalkaart.

Toelichting op het gebruik van de Taalkaarten
Gebruik nooit meer dan één of twee Taalkaarten tegelijk
Pak nooit meer dan één of twee Taalkaarten erbij als je een tekst van een deelnemer
bespreekt.
Gebruik alleen de Taalkaart als het probleem zich voordoet. Anders loopt
u het risico dat u een probleem creëert of groter maakt.
Deelnemers schrijven dingen soms goed zonder dat ze de regels kennen.

De Voorkant van de Taalkaart
• D
 e voorkant van elke Taalkaart is ook bedoeld voor de deelnemer. Lees de voorkant
hardop voor, de deelnemer leest mee. Hij kan hem eventueel ook zelf lezen.
• [Haken]
	Soms staan woorden of delen van een woord tussen haakjes. Daarmee geven we aan
hoe het klinkt of hoe je het uitspreekt.
• Maak een kopie van de voorkant van de Taalkaart en geef die aan de deelnemer voor in
zijn map.

De Achterkant van de Taalkaart
• D
 e achterkant van de Taalkaart is vooral bedoeld voor u als taalvrijwilliger en geeft
oefensuggesties naar aanleiding van de uitleg op de voorkant.
• Zelf bedenken van woorden.
	Regelmatig geven we als oefensuggestie dat de deelnemer zelf woorden bedenkt die
bij het onderwerp horen en dat hij die opschrijft. Ga daar zorgvuldig mee om. Soms is
het erg lastig om nog meer woorden van een bepaald type te vinden. En niet alle
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woorden die bedacht worden zijn even functioneel of woorden die een deelnemer
graag zelf wil leren.
• Uiteraard kunt u ook zelf nog andere oefeningen bedenken, maar kies dan altijd voor
een voor de deelnemer betekenisvolle context.

Keuze van de onderwerpen
Het aantal onderwerpen waar Taalkaarten over gemaakt kunnen worden, is erg groot.
We hebben geprobeerd een hanteerbare selectie te maken van de in de lespraktijk meest
voorkomende en relevante onderwerpen1. Dit neemt niet weg dat het best mogelijk is dat
u een onderwerp nodig hebt of zoekt dat niet voorkomt in deze set kaarten. Graag
vernemen wij uw suggesties dan via het e-mailadres: lesmateriaal@lezenenschrijven.nl

Gekozen uitleg
Onderwerpen kun je uiteraard op verschillende manieren uitleggen. We hebben gekozen
voor de meest gangbare uitleg. Soms is dat een beperkte, eenvoudige uitleg. In dat geval
geven we extra, verdiepende uitleg op de achterkant van de kaart. Of u deze aan de orde
stelt, hangt onder andere af van het niveau van uw deelnemer.

Woordkeuze
De gehanteerde woordkeuze op de Taalkaarten is gescreend met behulp van een
frequentiewoordenlijst voor tweede taalleerders. Daarbij is er voor Instroom gebruik
gemaakt van de allermeest frequente woorden maar is er voor de hogere niveaus een
ruimere selectie gemaakt. Daar waar een woord om diverse redenen erg belangrijk en
functioneel is, is er de keuze gemaakt om af te wijken van de frequentiewoordenlijst.

1.

Deze onderwerpen sluiten ook aan bij de standaarden en eindtermen volwasseneducatie.
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Bekijk naar aanleiding van het schrijfprobleem van de deelnemer dit schema met alle
Taalkaarten en zoek de geschikte kaart, met het juiste taalniveau er bij, of blader door dit
hoofdstuk en zoek de kaart direct daar. Elk hoofdonderwerp kent een eigen tabblad en
achter elk tabblad vindt u nogmaals het desbetreffende deel van dit schema.
Hoofdonderwerp: Leesbaarheid & leestekens
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Handschrift

Je leert hoe je leesbaar schrijft.

x

Opmaak

Je leert hoe je een tekst duidelijk kunt
opschrijven.

Titel en kopjes

Je leert hoe je een tekst duidelijker maakt
met een titel en kopjes.

Hoofdletter en
punt

Je leert wanneer je een hoofdletter
gebruikt en wanneer een punt.

x

4

? en !

Je leert wanneer je een vraagteken (?)
gebruikt en wanneer een uitroepteken (!).

x

5

Komma

Je leert wanneer je een komma schrijft.

Dubbele punt en
aanhalingstekens

Je leert wanneer je een dubbele punt
schrijft en wanneer aanhalingstekens.

1
x

2
x

x

3

6
x

7
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Hoofdonderwerp: Inhoud & opbouw
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Afspraak in de
agenda

Je leert hoe je een afspraak in een
agenda kunt zetten.

x

8

Een bon invullen

Je leert hoe je een bon invult.

x

9

Memo

Je leert hoe je een memo schrijft.

x

10

Werkbriefje

Je leert hoe je een werkbriefje invult.

x

11

Klachtenformulier

Je leert hoe je een klachtenformulier
invult.

x

12

Sollicitatieformulier

Je leert hoe je een sollicitatieformulier
invult.

x

13

Advertentie

Je leert hoe je een advertentie schrijft.

x

14

Een cv

Je leert wat je in een cv (curriculum
vitae) schrijft.

x

15

Lijstje

Je leert hoe je een lijstje maakt.

x

16

Berichtje

Je leert hoe je een berichtje schrijft.

x

17

Een kaartje

Je leert hoe je een kaartje schrijft.

x

18

E-mail

Je leert hoe je een e-mail schrijft.

x

19

Een persoonlijke
brief

Je leert hoe je een persoonlijke brief
schrijft.

x

20

Aantekeningen bij
een gesprek

Je leert hoe je aantekeningen maakt bij
of na een gesprek.

x

21

Een korte instructie
schrijven

Je leert hoe je in stappen beschrijft hoe
iemand iets moet doen.

x

22

Een zakelijke brief

Je leert hoe je een zakelijke brief
opbouwt.

x

23

Verslag van een
vergadering

Je leert hoe je een verslag maakt van een
vergadering.

x

24
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Hoofdonderwerp: Spelling: Letters & klanken
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Schrijven zoals het
klinkt

Je leert dat je sommige woorden schrijft
zoals je ze hoort.

x

25

a-aa, e-ee, o-oo,
u-uu

Je leert het verschil tussen een korte
klank (a) en een lange klank (aa).

x

26

ng en nk

Je leert wanneer je ng of nk schrijft in
een woord.

[uh]-klank

Je leert dat je soms een [uh] hoort, maar
een e schrijft.

-lijk en -ig

Je leert hoe je woorden schrijft die
eindigen op -lijk of -ig.

x

29

Lange klank aan
het eind

Je leert wat je moet schijven als je een
‘lange’ klank hoort, aan het eind van een
woord.

x

30

Tussenstreepje

Je leert wanneer je een tussenstreepje
gebruikt.

d of t?

Je leert dat je soms een [t] hoort aan het
eind van een woord, maar een d schrijft.

b-d-p?

Je leert dat sommige letters erg op
elkaar lijken, maar toch verschillend zijn.

x

33

s of z? f of v?

Je leert dat sommige letters bijna
hetzelfde klinken, maar niet hetzelfde
zijn.

x

34

ch, sch en schr

Je leert hoe je woorden met ch, sch en
schr schrijft.

g en ch

Je leert wanneer je de g en ch schrijft.

ou of au

Je leert dat je soms ou schrijft en soms
au.

x

37

ei of ij

Je leert dat je soms ei schrijft en soms ij.

x

38

ieuw, eeuw en uw

Je leert dat als je [iew] hoort, je ieuw
schrijft, als je [eew] hoort, je eeuw
schrijft en als je [uuw] hoort dat je uw
schrijft.

x

39

x

Nr.

27

x

28

x
x

x
x

31
32

35
36

> lees verder op volgende pagina
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Hoofdonderwerp: Spelling: Letters & klanken
Titel kaart

Wat leer je?

IN

aai, ooi en oei

Je leert dat als je [aaj] hoort, je aai
schrijft, als je [ooj] hoort, je ooi schrijft
en als je [oej] hoort, je oei schrijft.

x

40

eer, oor en eur

Je leert hoe je woorden met -eer, -oor en
-eur schrijft.

x

41

Haak - haken

Je leert waarom je in haken maar één a
schrijft.

x

42

Hak - hakken

Je leert waarom je in hakken een
dubbele k schrijft.

x

43

Lettergrepen

Je leert hoe je woorden in lettergrepen
kunt verdelen.

x

1F

2F

Nr.
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Hoofdonderwerp: Spelling: Werkwoorden
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Werkwoord
herkennen

Je leert wat een werkwoord is en hoe je
een werkwoord kunt vinden in een zin.

x

De stam van het
werkwoord

Je leert hoe je de stam van het
werkwoord vindt.

x

46

Ik werk, jij werkt,
wij werken

Je leert hoe je werkwoorden in de
tegenwoordige tijd schrijft.

x

47

Werkten en
volgden

Je leert hoe je werkwoorden in de
verleden tijd schrijft.

x

48

Gewerkt en
gevolgd

Je leert hoe je werkwoorden in de
voltooide tijd schrijft.

x

49

Kennen en kunnen

Je leert het verschil tussen de
werkwoorden kennen en kunnen.

x

50

Liggen en leggen

Je leert het verschil tussen de
werkwoorden liggen en leggen.

x

51

Jij werkt - werk jij?

Je leert dat je alleen de stam gebruikt als
je of jij achter het werkwoord staat.

x

52

Kom hier!

Je leert hoe je de gebiedende wijs van
het werkwoord schrijft.

x

53

Lopen - liep gelopen

Je leert dat er bij sommige werkwoorden
veel verandert in de verleden tijd en in
het voltooid deelwoord.

x

54

Scannen, scande,
gescand

Je leert hoe je werkwoorden uit het
Engels schrijft in de verleden tijd en als
voltooid deelwoord.

45

x
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Hoofdonderwerp: Spelling: Extra
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Kastdeur

Je leert dat langere woorden soms uit
meer delen bestaan en dat je die delen
aan elkaar schrijft.

x

Tussen -en , -e of -s

Je leert wanneer je -en, -e of -s schrijft in
samengestelde woorden.

x

57

Baby’s

Je leert wanneer je in het meervoud een
’s schrijft.

x

58

Druif - druiven,
prijs - prijzen

Je leert dat de f en de s aan het eind van
een woord kunnen veranderen als je het
woord langer maakt.

Idee - ideeën

Je leert wanneer een woord in het
meervoud een ën krijgt.

x

60

’s Ochtends

Je leert hoe je woorden met ’s voor het
woord schrijft.

x

61

Café en crème

Je leert hoe je woorden met een accent
(é, è of ê) schrijft.

x

62

Computer, diner en
cappuccino

Je leert dat er in het Nederlands veel
woorden zijn die uit andere talen komen.

x

63

Jasje en kettinkje

Je leert hoe je kunt schrijven dat iets
klein is.

x

64

Lang, langer, langst

Je leert wat je kunt schrijven als je
dingen of mensen met elkaar vergelijkt.

x

65

Afkortingen

Je leert wat afkortingen zijn en hoe je ze
schrijft.

x

66

56

x
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Hoofdonderwerp: Grammatica
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Onderwerp
herkennen

Je leert hoe je het onderwerp in de zin
kunt vinden.

x

Me of mijn en jou of
jouw

Je leert het verschil tussen me en mijn en
het verschil tussen jou en jouw.

x

68

Lidwoord en
zelfstandige
naamwoord

Je leert wat een lidwoord is en wat een
zelfstandig naamwoord is.

x

69

Na of naar

Je leert het verschil tussen na en naar.

x

70

Een mooi huis, het
mooie huis

Je leert wanneer er een -e achter mooi
komt en wanneer niet.

x

71

Deze, die, dit of dat

Je leert wanneer je deze, die, dit of dat
gebruikt.

x

72

De krant die, het
boek dat

Je leert hoe je met die of dat iets meer
kunt vertellen over een woord dat eerder
in die zin voorkomt.

x

73

Niet of geen

Je leert wanneer je niet of geen gebruikt.

x

74

Woordvolgorde in
een korte zin

Je leert de volgorde van woorden in een
korte zin.

x

75

Zinnen met ‘en’

Je leert hoe je van twee korte zinnen één
lange zin kunt maken met het woordje en.

x

76

Zinnen met en,
maar, want, of, dus

Je leert hoe je zinnen maakt met en,
maar, want, of en dus.

Zinnen met omdat,
als, dat, toen

Je leert hoe je zinnen maakt met omdat,
als, dat en toen.

De vraagzin

Je leert hoe je een vraagzin maakt.

x

79

Hij vergist zich

Je leert hoe je zinnen maakt met zich.

x

80

Opstaan, ik sta op

Je leert hoe je werkwoorden schrijft die
uit twee woorden bestaan.

67

x

77
x

x

78

81
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Leesbaarheid &
leestekens
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Hoofdonderwerp: Leesbaarheid & leestekens
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Handschrift

Je leert hoe je leesbaar schrijft.

x

Opmaak

Je leert hoe je een tekst duidelijk kunt
opschrijven.

Titel en kopjes

Je leert hoe je een tekst duidelijker maakt
met een titel en kopjes.

Hoofdletter en
punt

Je leert wanneer je een hoofdletter
gebruikt en wanneer een punt.

x

4

? en !

Je leert wanneer je een vraagteken (?)
gebruikt en wanneer een uitroepteken (!).

x

5

Komma

Je leert wanneer je een komma schrijft.

Dubbele punt en
aanhalingstekens

Je leert wanneer je een dubbele punt
schrijft en wanneer aanhalingstekens.

1
x

2
x

x

3

6
x

7

IN | Leesbaarheid & leestekens | Handschrift | 1

Handschrift
Wat leer je?
Je leert hoe je leesbaar schrijft.

VOORBEELD

Je ziet hier voorbeelden van een goed leesbaar handschrift.
Je kunt de letters van een woord aan elkaar schrijven of los van elkaar.
Als je tekst maar leesbaar is.
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IN | Leesbaarheid & leestekens | Handschrift | 1

Handschrift
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer gewoon lijntjespapier (met een kantlijn) gebruiken om op te schrijven.
Stimuleer hem om op de lijntjes te schrijven.
2. 	Vertel de deelnemer:
	“Als je aan elkaar schrijft en je handschrift is slecht leesbaar, dan kun je beter los schrijven.
Schrijf van nu af aan ieder woord letter voor letter op. Blijf wel hoofdletters gebruiken. Zorg
ervoor dat je je pen niet te krampachtig vasthoudt en ook niet te los!”
3. 	Laat de deelnemer in een zelfgeschreven tekst de letters markeren waar hij veel moeite mee
heeft. Laat hem de tekst een keer overschrijven. Besteed vooral veel aandacht aan de letters die
gemarkeerd zijn.
4. 	Laat de deelnemer een stukje tekst overschrijven (ongeveer 4 zinnen of 40 woorden). Laat de
letters niet aan elkaar schrijven, maar los van elkaar. Laat de deelnemer veel aandacht besteden
aan het schrijven van de letters en laat hem ook de hoofdletters, punten en komma’s
overnemen. Bekijk daarna samen welke letters nog niet zo goed leesbaar zijn en laat de
deelnemer die letters nog een paar keer opschrijven.
5. 	Laat de deelnemer een oefening doen om iets sneller te leren schrijven. Laat 5 eenvoudige
zinnen overschrijven in ongeveer 35 seconden per zin. Laat hem, als hij er langer over doet dan
30 seconden per zin, opnieuw beginnen.
6. 	Probeer eens een andere pen, kijk wat het prettigst schrijft. Stabilo heeft bijvoorbeeld pennen
in een driehoekige vorm met een andere grip. Of probeer eens een fijnschrijver in plaats van
een balpen, of een vulpen.
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1F | Leesbaarheid & leestekens | Opmaak | 2

Opmaak
Wat leer je?
Je leert hoe je een tekst duidelijk kunt opschrijven.

VOORBEELD

1

2

Koken
Ik houd veel van kœken koken. Elke avond
kook ik zelf. Volgens mij ben ik pas één
keer naar de snackbar geweest omdat
ik geen zin had om te koken.
Soms is het wel lastig om te bedenken
wat ik zal koken. Maar dan zoek ik
even op het internet en heb ik al snel
een lekker recept gevonden.

1. 	Zorg ervoor dat je handschrift goed leesbaar is. Als je denkt dat een woord
niet helemaal duidelijk is geschreven, zet je er een streep doorheen en schrijf
je het opnieuw.
2. Houd altijd een beetje ruimte over aan de zijkant van je tekst.
3. 	Schrijf zinnen die bij elkaar horen achter elkaar. Als je over iets anders gaat
schrijven, laat je een regel open. Zo begin je een nieuwe alinea. Dat is in het
voorbeeld ook zo:
1

Gaat over hoe leuk de schrijver koken vindt.

2

Gaat over dat het soms lastig is om te bedenken wat je moet koken.

4. Onder belangrijke woorden kun je een streep zetten.
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1F | Leesbaarheid & leestekens | Opmaak | 2

Opmaak
Oefensuggesties begeleider
1. 	De deelnemer wil zelf een tekst schrijven. Neem eerst het voorbeeld door met de deelnemer.
Vindt hij het duidelijk genoeg?
2. 	Laat de deelnemer een onderwerp bedenken waar hij over gaat schrijven, bijvoorbeeld een
hobby. Laat hem eerst vertellen wat hij wil opschrijven. Laat hem daar een woordveld van
maken. Zorg ervoor dat er in ieder geval twee deelonderwerpen zijn waar de deelnemer over
kan schrijven, zodat hij ook het alineagebruik kan toepassen. Bespreek daarna samen de inhoud
van de tekst. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij nog iets veranderen?
3.

Kijk nog eens naar de punten 1 tot en met 4. Komen die punten goed terug?

4. 	Laat de deelnemer opschrijven wat hij vandaag of gisteren heeft gedaan en wat hij morgen
gaat doen. Laat de deelnemer eerst vertellen wat hij wil opschrijven. Daarna gaat hij de tekst
schrijven. Bespreek samen de inhoud van de tekst. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij
nog iets veranderen? Komen de punten 1 tot en met 4 terug?
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2F | Leesbaarheid & leestekens | Titel en kopjes | 3

Titel en kopjes
Wat leer je?
Je leert hoe je een tekst duidelijker maakt met een titel en kopjes.

VOORBEELD

Museum

1

Herinnering
Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer
naar een museum geweest ben toen ik nog
klein was. Ik weet niet meer naar welk
museum, maar het was vast met mijn opa
en oma. Ik denk eigenlijk dat het een
speelgoedmuseum was.

2

Wens
Ik zou wel een keer naar een modemuseum
willen gaan. Want ik ben erg geïnteresseerd
in kleding maken. Als ik met een museum
mocht beginnen, zou het een modemuseum
worden. Daar zie je dan hoe je iemand
opmaakt, hoe je kleding leuker kan maken,
enzovoort.

2

1. Met de titel maak je duidelijk waar je tekst over gaat.
2. Met kopjes geef je aan waar dat deel van de tekst over gaat.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

2F | Leesbaarheid & leestekens | Titel en kopjes | 3

Titel en kopjes
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar teksten met kopjes. Bekijk en bespreek hoe deze tekst is opgemaakt en wat
het nut is van de kopjes. Klopt het kopje bij de tekst daaronder? Zou de deelnemer andere
kopjes kiezen?
2.

Laat de deelnemer zelf een tekst maken.
a. Laat hem een onderwerp bedenken.
b. Laat hem hierover brainstormen. Hij kan daarbij bijvoorbeeld een woordveld maken.
c. 	Laat hem dan bedenken hoe hij de tekst gaat indelen. Welke kopjes passen erbij? Wat is een
goede titel voor de hele tekst?
d. 	Laat hem dan de (klad)tekst op een computer typen.

		Laat, als er geen computer beschikbaar is, de tekst eventueel op een mooi vel lijntjespapier
schrijven.
e. 	Bekijk de tekst samen. Is het geworden zoals hij had bedacht? Wat doet hij de volgende
keer net zo? Wat wil hij een volgende keer toch nog anders doen?
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IN | Leesbaarheid & leestekens | Hoofdletter en punt | 4

Hoofdletter en punt
Wat leer je?
Je leert wanneer je een hoofdletter gebruikt en wanneer een punt.

Voorbeeld 1

Ik ga naar huis.
Het eerste woord van een zin schrijf je met een hoofdletter.
Aan het eind van de zin zet je een punt.
Morgen ga ik op vakantie.
Ik ga met de auto.
Daar heb ik heel veel zin in.
We gaan fietsen en naar de zee.
Over twee weken ben ik weer thuis.

Voorbeeld 2

Hij heet Harm Visser.
Zij komt uit Amsterdam.
‘Harm’, ‘Visser’ en ‘Amsterdam’ zijn namen.
Namen schrijf je ook met een hoofdletter.
Denk bijvoorbeeld aan namen van mensen, landen, bedrijven en plaatsen.
Ik ga op vakantie naar Spanje.
Mijn kat heet Minoes.
Ellen en Wim zijn hard aan het werk.
Ik koop brood bij Bakkerij Vers.
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IN | Leesbaarheid & leestekens | Hoofdletter en punt | 4

Hoofdletter en punt
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de zinnen uit de voorbeelden hardop voor en laat duidelijk horen dat de zin eindigt met
een punt. Laat zien dat niet de regel, maar de zin met een hoofdletter begint. Laat de
deelnemer de zinnen voorlezen en dan opschrijven. Controleer of hij de hoofdletters en punten
goed heeft gebruikt. Doe dit ook bij de namen.
2. 	Bedenk samen nog drie korte zinnen, ook een zin met een naam erin. Laat de deelnemer deze
zinnen hardop zeggen en opschrijven. Controleer de hoofdletters en punten.
3. 	Geef zinnen waarin u de hoofdletters vervangt door kleine letters en waarin u de punten
weglaat. Laat de deelnemer hoofdletters en punten toevoegen.
Bijvoorbeeld:
		

mijn zus mirjam heeft een fiets gekocht

		

morgen moet henk werk gaan zoeken

		

parijs is de grootste stad van frankrijk
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IN | Leesbaarheid & leestekens | ? en ! | 5

? en !
Wat leer je?
Je leert wanneer je een vraagteken (?) gebruikt en wanneer een
uitroepteken (!).

VOORBEELD 1

Ben je morgen thuis?		
Komt je zus morgen?
Zwem je vaak?
Wanneer ga je op vakantie?
Ga je altijd op de fiets?
Hoe vind je het eten?
Kook jij elke dag?
Wat kost het?
Als je een zin als een vraag stelt, schrijf je een vraagteken aan het eind
van de zin.

VOORBEELD 2

Stop!
Super!
Je bent geweldig!
Sta op!
Kom hier!
Als je iets met nadruk zegt, schrijf je een uitroepteken aan het eind van
de zin.
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IN | Leesbaarheid & leestekens | ? en ! | 5

? en !
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de zinnen uit de voorbeelden hardop voor en laat duidelijk horen dat het een vraag of een
uitroep (met nadruk zeggen) is. Bespreek eventueel de betekenis van de zinnen. Bespreek
waarom een vraagteken of een uitroepteken wordt gebruikt. Bijvoorbeeld omdat iets met
nadruk wordt gezegd of omdat er iets vreemds aan de hand is. Laat de deelnemer de zinnen
ook duidelijk als vraag of uitroep (met nadruk) voorlezen en daarna opschrijven.
2. 	Bedenk samen nog een paar zinnen met een vraagteken en een uitroepteken. Bespreek zo
nodig de betekenis. Laat de deelnemer de zinnen hardop nazeggen en opschrijven.
Bijvoorbeeld:
		

Waarom doe je dat?

		

Hoe heet jij?			

		

Jij bent gek!

		

Hoera, wij zijn kampioen!

3. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen zonder punt, vraagteken of uitroepteken.
	Stel de vraag: schrijf je een punt, een vraagteken of een uitroepteken aan het eind van de zin?
Laat de deelnemer de zinnen opschrijven met het juiste leesteken.
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1F | Leesbaarheid & leestekens | Komma | 6

Komma
Wat leer je?
Je leert wanneer je een komma schrijft.

VOORBEELD 1
Hans koopt brood, kaas en melk.
Ronaldo gaat met de auto naar Italië via België, Duitsland en
Zwitserland.
Trek handschoenen, dikke sokken, laarzen en een warme jas aan.
Ik heb een hond, twee katten, zes vissen en een konijn.
Je schrijft een komma tussen de woorden van een opsomming. Je schrijft meestal
geen komma voor het woord ‘en’.

VOORBEELD 2
Els gaat niet mee, want ze is ziek.
Ik kom later, omdat ik de trein gemist heb.
Peter is ziek, maar hij gaat toch werken.
Je schrijft een komma voor woorden als ‘omdat’, ‘want’ en ‘maar’.
Met deze woorden maak je van twee korte zinnen één langere zin.

VOORBEELD 3
Als je hier de hoek om gaat, kom je bij de winkel.
Wie voldoende gegeten heeft, mag van tafel.
Deze zin bestaat uit twee kortere zinnen. De ene zin eindigt met een werkwoord,
de andere zin begint met een werkwoord. Je schrijft een komma tussen de twee
werkwoorden.
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1F | Leesbaarheid & leestekens | Komma | 6

Komma
Oefensuggesties begeleider
1. 	Vertel de deelnemer dat een komma een rustpunt is in de zin. Dat hoor je bij hardop lezen als
een korte pauze. Lees de voorbeeldzinnen voor en laat duidelijk horen waar de komma staat.
Laat daarna de deelnemer de zinnen opschrijven. Kijk samen of hij de komma goed heeft
gebruikt.
2. 	Kijk nog eens naar voorbeeld 2. Bedenk samen met de deelnemer nog meer woorden als ‘want’,
‘maar’ en ‘omdat’.
3. 	Lees de volgende zinnen hardop voor en laat de deelnemer zijn hand opsteken als hij de
komma hoort. Lees de zin eventueel nog een keer voor.
		

Ik weet niet of ik kom, maar dat laat ik je morgen weten.

		

Ik zet de verwarming aan, omdat het zo koud is.

		

Bij de buren is een ring, een telefoon en geld gestolen.

4. 	Bedenk samen zinnen met een opsomming. Zeg ze hardop en laat de deelnemer ze
opschrijven. Kijk dan samen of hij de komma goed heeft gebruikt.
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2F | Leesbaarheid & leestekens | Dubbele punt en aanhalingstekens | 7

Dubbele punt en aanhalingstekens
Wat leer je?
Je leert wanneer je een dubbele punt schrijft en wanneer aanhalingstekens.

VOORBEELD 1
Kim koopt van alles: een broek, een trui en schoenen.
Je ziet een opsomming: ‘een broek, een trui en schoenen’. Voor de opsomming
kun je een dubbele punt zetten.

Op vakantie neem ik mee: een trui, twee extra broeken en mijn toilettas.
Ik houd van de volgende kleuren: rood, blauw en geel.
Mijn hobby’s zijn: hardlopen, muziek maken en naar de film gaan.
Ik ben op vakantie geweest naar de volgende landen: Spanje, Turkije
en Rusland.

VOORBEELD 2
Kees zegt: “Truus, ik ga even naar de winkel.”
Kees gaat iets zeggen. Je schrijft een dubbele punt na ‘zegt’.
Wat Kees zegt, zet je tussen aanhalingstekens.

Jan schreeuwt: “Ga weg!”
De agent roept: “Stop!”
Arie zegt: “Morgen ben ik er niet”

VOORBEELD 3
Ik ga niet: ik heb wat beters te doen.
In dit voorbeeld gebruik je geen aanhalingstekens. Je zegt het namelijk niet.
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2F | Leesbaarheid & leestekens | Dubbele punt en aanhalingstekens | 7

Dubbele punt en aanhalingstekens
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer de zinnen hardop voorlezen en let op de leespauzes. Leg uit waarom de
dubbele punt en de aanhalingstekens er staan.
2. 	Geef nog een paar zinnen en laat de deelnemer ze duidelijk met leespauzes hardop voorlezen.
Bijvoorbeeld:
		

Jan riep: “Kees, kijk uit!”

		

Dit heb ik nodig: sla, wortels en prei.

3. 	Geef deze (of andere) zinnen nog een keer, maar laat deze keer de dubbele punten en
aanhalingstekens weg. Laat de deelnemer ze voorlezen en met de juiste leestekens opschrijven.
4. 	Bedenk samen met de deelnemer zinnen met een dubbele punt en een opsomming en laat hem
die opschrijven.
5. 	Geef de deelnemer een tekst waarin de dubbele punten en aanhalingstekens zijn weggelaten.
Laat de deelnemer de tekst overschrijven met de dubbele punten en aanhalingstekens op de
juiste plaats.
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Inhoud & opbouw

Inhoud & opbouw

Taalkaarten Inhoud & opbouw

Hoofdonderwerp: Inhoud & opbouw
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Afspraak in de
agenda

Je leert hoe je een afspraak in een
agenda kunt zetten.

x

8

Een bon invullen

Je leert hoe je een bon invult.

x

9

Memo

Je leert hoe je een memo schrijft.

x

10

Werkbriefje

Je leert hoe je een werkbriefje invult.

x

11

Klachtenformulier

Je leert hoe je een klachtenformulier
invult.

x

12

Sollicitatieformulier

Je leert hoe je een sollicitatieformulier
invult.

x

13

Advertentie

Je leert hoe je een advertentie schrijft.

x

14

Een cv

Je leert wat je in een cv (curriculum
vitae) schrijft.

x

15

Lijstje

Je leert hoe je een lijstje maakt.

x

16

Berichtje

Je leert hoe je een berichtje schrijft.

x

17

Een kaartje

Je leert hoe je een kaartje schrijft.

x

18

E-mail

Je leert hoe je een e-mail schrijft.

x

19

Een persoonlijke
brief

Je leert hoe je een persoonlijke brief
schrijft.

x

20

Aantekeningen bij
een gesprek

Je leert hoe je aantekeningen maakt bij
of na een gesprek.

x

21

Een korte instructie
schrijven

Je leert hoe je in stappen beschrijft hoe
iemand iets moet doen.

x

22

Een zakelijke brief

Je leert hoe je een zakelijke brief
opbouwt.

x

23

Verslag van een
vergadering

Je leert hoe je een verslag maakt van een
vergadering.

x

24

IN | Inhoud & opbouw | Afspraak in de agenda | 8

Afspraak in de agenda
Wat leer je?
Je leert hoe je een afspraak in een agenda kunt zetten.

VOORBEELD
OKTOBER

Maandag 27

Dinsdag 28

10.00 uur: vergadering

14.00 uur: kapper
010-573331

15.30 uur: bank

Hoe doe je het?
1. Zoek de juiste dag op in de agenda.
2. Schrijf de tijd op.
3. Schrijf de afspraak erachter.
4.	Soms moet je iets meer opschrijven. Bijvoorbeeld een adres of een
telefoonnummer.
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IN | Inhoud & opbouw | Afspraak in de agenda | 8

Afspraak in de agenda
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemers agenda-gebruik. Gebruiken zij een agenda? Zo nee, hoe
onthouden zij hun afspraken? Zo ja, wat zijn hun ervaringen daarmee?
2. 	Vertel dat er verschillende soorten agenda’s zijn. Bij sommige heb je een hele bladzijde voor
een dag. Bij andere staan er meerdere dagen op één bladzijde. Bij sommige staan er al tijden in,
bij andere moet je die zelf opschrijven.
3. 	Vertel dat veel mensen tegenwoordig een digitale agenda hebben, vaak op de telefoon. Laat dit
zo mogelijk zien en leg uit hoe dit werkt. Als deelnemers een digitale agenda willen hebben en
gebruiken, help hen dan hiermee.
4. 	Laat de deelnemer bij het oefenen zo mogelijk een (kopie van een) echte agenda gebruiken.
Geef oefeningen in het noteren van verschillende afspraken: ‘Op 10 augustus heb je om 10:00
uur een afspraak bij de dokter.’
5.

Laat de deelnemer zelf afspraken bedenken die hij in zijn agenda noteert.

													
	Tip: in de Succes!-boekjes IN04 en IN08 vindt u opdrachten om een afspraak in de agenda te
noteren.
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IN | Inhoud & opbouw | Een bon invullen | 9

Een bon invullen
Wat leer je?
Je leert hoe je een bon invult.

VOORBEELD

Aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk

1
3
5

Van Bijlen	Voornaam
Straat
Dijkstraat 12
Postcode
Woonplaats
Leersum	Geboortedatum
Telefoon thuis 0182-65398
Telefoon mobiel
Naam

2

Anna
2683 KB
20 mei 1972
4
06-1886521 		

		
Ik heb interesse in onderstaand werk

6

gastvrouw

helpen bij maaltijden

koffie schenken

samen wandelen

Opmerkingen

7

Op dinsdag kan ik niet werken.

8

Datum

9

Handtekening

19 mei 2015
Anna van Bijlen

Wat vul je in?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je achternaam.
Je voornaam.
Je adres.
Je geboortedatum.
Je telefoonnummer thuis en je mobiele telefoonnummer.
Een kruisje in het juiste hokje.
Extra informatie (alleen als het nodig is).
De datum van vandaag.
Je handtekening.

Controleer of je alles hebt ingevuld wat nodig is.
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IN | Inhoud & opbouw | Een bon invullen | 9

Een bon invullen
Oefensuggesties begeleider
1. 	De deelnemer wil een bon invullen. Bespreek met de deelnemer het voorbeeld. Wat moet hij
allemaal invullen? Begrijpt hij alles? Besteed ook aandacht aan het aankruisen.
2. 	Laat de deelnemer bedenken wat hij zelf moet invullen op de bon. Welke woorden zijn moeilijk?
Wat moet op welke plaats?
3. 	Laat de deelnemer zelf een bon meenemen, uit de krant of uit een folder. Of zoek er samen een
op het internet. Maak een kopie van de bon en bespreek die samen: wat moet er op welke
plaats komen? Laat de deelnemer de kopie van de bon invullen. Help waar nodig. Bespreek
samen de ingevulde kopie. Staat alles erin? Staat alles op de juiste plaats? Wil de deelnemer
nog iets veranderen? Nu kan de deelnemer de originele bon invullen. De deelnemer kan dit
bewaren in zijn map.
4. 	Neem een lege bon mee en schrijf alle informatieonderdelen die ingevuld moeten worden op
losse stroken papier. Laat de deelnemer de stroken op de juiste plaats op de bon leggen.
										
	Tip: in de Succes!-boekjes IN04, IN07, IN09, IN14, IN20 en IN21 vindt u schrijfopdrachten met
invulbonnen en formulieren.
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IN | Inhoud & opbouw | Memo | 10

Memo
Wat leer je?
Je leert hoe je een memo schrijft.

VOORBEELD

Evelina werkt bij de receptie van het ziekenhuis.
Ze krijgt een telefoontje van mevrouw Jansen.
Mevrouw Jansen wil Mieke graag spreken.
Mieke zit in een overleg.
Ze wil niet dat iemand haar stoort.
Evelina schrijft een memo voor Mieke.

MEMO
Aan:

Mieke

1

Van:

Evelina

2

Datum:

22-01-2015

Onderwerp:	
Wil je mevrouw Jansen

terugbellen?

3
4

Wat zet je erin?
1.
2.
3.
4.

De naam voor wie je schrijft.
Je eigen naam.
De datum van vandaag.
Wat moet de lezer weten?

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.

www.taalvoorhetleven.nl
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Memo
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer een memo schrijven. Bespreek eerst de memo uit het voorbeeld. Vindt hij
die memo duidelijk genoeg of mist hij nog iets? Wat zou hij zelf hebben geschreven?
2. 	Laat de deelnemer vertellen aan wie hij zijn memo wil schrijven en waarover. Laat hem de tekst
schrijven. Bespreek daarna samen de inhoud van de memo. Is de deelnemer er tevreden over?
Wil hij nog iets aan de inhoud veranderen?
	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 4. Staat alles erin? En staat alles op de
goede plaats?
3. 	Doe een rollenspel. Doe alsof je opbelt en geef een boodschap door. Bijvoorbeeld:
		‘Ik kom een uur later, want de trein heeft vertraging.’
Of stel een vraag, bijvoorbeeld: ‘Kunt u mij een pakketje opsturen, per post?’.
Laat de deelnemer van deze boodschap of vraag een memo maken.
4. 	Verzamel verschillende soorten memoformulieren (bijvoorbeeld vanuit de eigen werksituatie).
Laat de deelnemer daarmee oefenen. Je kunt ook op internet voorbeelden vinden.
5.

Geef de deelnemer verschillende ingevulde memo’s of telefoonnotities.
Stel hierbij vragen zoals:
-

Van wie is de memo?

-

Wanneer is de memo geschreven?

-

Waar gaat het over?

-

Voor wie is de memo?

www.taalvoorhetleven.nl
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Werkbriefje
Wat leer je?
Je leert hoe je een werkbriefje invult.

VOORBEELD

WERKBRIEFJE
Naam: Jan Visser

1

Datum: 20 september 2015

2

Activiteit

Resultaat

Reden

Gevolg of acties

reparatie
aan
machine

onderdeel
weer
vastgezet

onderdeel los,
machine maakte
vreemd geluid

volgende week
komt iemand
een nieuw
onderdeel in de
machine zetten

3

4

5

6

Wat vul je in?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je naam.
De datum van vandaag.
Wat je hebt gedaan (kort).
Hoe het is opgelost.
Waarom dit nodig was.
Wat er verder nog moet gebeuren.

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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Werkbriefje
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer een werkbriefje invullen. Bespreek eerst het werkbriefje uit het voorbeeld. Is
het duidelijk? Zou de deelnemer het zelf op een andere manier doen? Lijkt het voorbeeld op
zijn eigen werkbriefje?
2. 	Laat de deelnemer bij voorkeur een eigen werkbriefje meenemen naar de les. Bespreek de
verschillende in te vullen vakjes. Wat moet de deelnemer invullen op zijn eigen briefje? Laat de
deelnemer zijn eigen briefje invullen. Bespreek het daarna samen. Is de deelnemer er tevreden
over? Wil hij er nog iets aan veranderen?
3. 	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 6. Zijn dat ook de punten die de
deelnemer op zijn briefje moet invullen? Elk bedrijf heeft zijn eigen werkbriefjes. Als de
deelnemer onvoldoende steun heeft aan het gekozen voorbeeld op deze Taalkaart, maak dan
samen een eigen Taalkaart met een kopie van het eigen werkbriefje.
4. 	Geef de deelnemer een leeg werkbriefje (dit kan zijn eigen werkbriefje zijn). Geef hem
daarnaast op een los papier en in willekeurige volgorde de aantekeningen die hij op het
werkbriefje moet invullen. Laat de deelnemer de juiste aantekeningen op de juiste plaats op het
werkbriefje invullen.
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Klachtenformulier
Wat leer je?
Je leert hoe je een klachtenformulier invult.

VOORBEELD

Henk Jansen					

1

Dorpsstraat 2					
4577 KL

Zutphen				

06-8866772					

Ik heb een koelkast gekocht bij jullie, maar hij maakt heel erg veel
herrie. In de reclame staat dat hij heel stil is en weinig geluid maakt.
Maar dat is niet waar!

2

Ik wil dat een monteur mijn koelkast nakijkt en stil maakt. Als dat niet
lukt, wil ik een nieuwe koelkast of mijn geld terug.

3

Met meneer De Bruin in de winkel in Zutphen.

4

Wat zet je erin?
1.
2.
3.
4.

Je naam, adres en telefoonnummer.
Een korte en duidelijke omschrijving van je klacht.
Welke oplossing wil je graag?
Met wie heb je deze klacht al besproken?

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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Klachtenformulier
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer een klachtenformulier invullen. Bespreek eerst het klachtenformulier uit het
voorbeeld. Is het duidelijk wat hij waar moet invullen?
2. 	Vraag of de deelnemer zelf een klachtenformulier meeneemt. Maak een kopie van dit formulier.
Laat hem een klacht en een oplossing verwoorden. Schrijf moeilijke woorden eventueel op een
kladpapier. De deelnemer kan het formulier daarna echt invullen. Doe dit samen. Laat de
deelnemer steeds eerst mondeling verwoorden wat hij per vakje wil gaan schrijven. Bespreek
ten slotte samen het ingevulde formulier. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij er nog iets
aan veranderen? Laat de deelnemer nu het originele formulier invullen. Staat alles erin? En staat
alles op de goede plaats?
3. 	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 4. Zijn die punten ook belangrijk voor het
klachtenformulier van de deelnemer?
4. 	Vaak moet je klachten via een digitaal formulier op het internet invullen. Oefen dit ook met de
deelnemer wanneer dit nodig is. Verzin eventueel een klacht.
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Sollicitatieformulier
Wat leer je?
Je leert hoe je een sollicitatieformulier invult.

VOORBEELD

Sollicitatieformulier Snel Supermarkten

Lies van den Hout
Hoofdweg 77
Adres
Zaandam
Plaats
Geboortedatum 12 december 1988
E-mail
lies@hotmail.com
Naam

m/v

1

2277 HH
Telefoon 06-5556668
BSN nr.
24488912
Postcode

		
Voor welke functie wil je solliciteren?	Vulploeg / Kassamedewerker
Aantal uur per week beschikbaar:
Aantal dagen per week beschikbaar:

2

38 uur					
6 dagen			

Motivatie om te solliciteren:

Ik heb al eerder in een supermarkt gewerkt en ik vind dat erg leuk. Ik kan goed met
klanten omgaan en ik werk snel. Ik ben nu verhuisd naar Zaandam en het lijkt me fijn
om hier ook weer in de supermarkt te werken.

3

Aanvullende informatie en bijzonderheden:

4

In Schiedam heb ik 5 jaar gewerkt als kassamedewerker in supermarkt
De Koning. Ik kan alle dagen werken, maar niet op zondag.
Datum:
Handtekening:

12 augustus 2015							
Lies van den Hout

5

Wat zet je erin?
1.
2.
3.
4.
5.

Je persoonlijke gegevens.
Welk werk wil je doen en wanneer kun je werken?
Waarom wil je deze baan graag hebben?
Zijn er nog belangrijke dingen die het bedrijf moet weten?
De datum van vandaag en je handtekening.

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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Sollicitatieformulier
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer het sollicitatieformulier uit het voorbeeld. Is het duidelijk wat hij
waar moet invullen?
2.

Laat de deelnemer een sollicitatieformulier invullen.
a. 	Laat de deelnemer eerst brainstormen over wat hij wil schrijven. Bespreek vooral ook de
tekst die hij wil schrijven bij motivatie. Waarom is de baan leuk of interessant voor hem?
b. 	Laat de deelnemer bij voorkeur zijn eigen sollicitatieformulier opzoeken of meenemen. Maak
er een kopie van. Laat hem eerst alle antwoorden bedenken en die daarna invullen op de
kopie. Bespreek daarna samen het ingevulde formulier. Is de deelnemer tevreden over de
inhoud? Wil hij er nog iets aan veranderen of toevoegen? De deelnemer kan daarna het
originele formulier invullen.
c. Kijk nog een keer naar de punten 1 tot en met 5. Zijn alle onderdelen ingevuld?
d. 	Bespreek met de deelnemer dat het verstandig is om een cv bij te voegen. Cv wordt nader
uitgelegd op Taalkaart 15.

3.

Laat de deelnemer een vacature kiezen uit de krant of van het internet.
Laat hem een motivatie schrijven voor die baan:
•

Waarom vind je deze baan zo leuk?

•

Waarom ben jij geschikt voor deze baan?

Bespreek met de deelnemer wat hij heeft geschreven.
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Advertentie
Wat leer je?
Je leert hoe je een advertentie schrijft.

VOORBEELD

Mooie keukenstoel te koop

1

Meubels

2

2 jaar oude keukenstoel.
Niet beschadigd!
Gemaakt van hout. Kleur: donker eiken.

3

Bieden vanaf € 20,00

4

Ziet er nog heel goed uit.

5

Wat zet je erin?
1. Een goede titel voor je advertentie.
2. 	De categorie waarin je advertentie hoort. Vaak kun je hier kiezen uit
verschillende mogelijkheden.
3. Een goede beschrijving van wat je wilt verkopen.
4. Hoeveel het kost.
5. Foto’s.
Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
Klik dan op: PLAATS ADVERTENTIE.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

2F | Inhoud & opbouw | Advertentie | 14

Advertentie
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer een advertentie plaatsen. Bespreek eerst met de deelnemer het formulier
uit het voorbeeld. Is het duidelijk wat hij op de verschillende plekken moet invullen? Verklaar
eventueel de termen die de deelnemer niet begrijpt.
2. 	Bekijk op het internet verschillende tweedehandssites. Bekijk hoe het formulier eruitziet dat je
moet invullen wanneer je iets te koop zet. Bespreek de verschillen en geef toelichting waar
nodig.
3. 	Laat de deelnemer nu zijn eigen advertentietekst schrijven. Hij kan zelf kiezen welke internetsite
hij daarvoor wil gebruiken. Laat hem eerst alle antwoorden bedenken en het formulier daarna
echt invullen. Bespreek daarna samen het ingevulde formulier. Is de deelnemer er tevreden
over? Wil hij er nog iets aan veranderen?
4. Kijk samen naar de punten 1 tot en met 5. Staat alles erin?
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Een cv
Wat leer je?
Je leert wat je in een cv (curriculum vitae) schrijft.

VOORBEELD

curriculum vitae
Persoonlijke gegevens:
Naam:
De Jong
Voornamen:
Piet
Geboortedatum: 12-12-1986
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Postweg 66
2778 HG Groningen
06-1236758
pietdej@hotmail.com

Cursussen en opleidingen:
2010-2011
EHBO-cursus
Certificaat behaald
1995-1999
MTS Autotechniek
Scholengemeenschap Erasmus
Diploma behaald
Werkervaring:
2006-heden
2000-2006:

Het Sleutelhuis B.V. te Groningen
Monteur brommers en motoren
Garage Oosterland te Assen
Hulpmonteur

Nevenactiviteiten:
2011 – heden:	Vrijwilliger EHBO bij verschillende
feesten en activiteiten
1999-2006
Scheidsrechter voetbal
VV Assen

www.taalvoorhetleven.nl

Hier schrijf je je
persoonlijke
gegevens.

Hier schrijf je alle
opleidingen en
cursussen die je
hebt gevolgd,
netjes onder elkaar.

Hier schrijf je waar
je hebt gewerkt,
netjes onder elkaar.

Hier schrijf je
hobby’s en
activiteiten die
belangrijk zijn voor
de baan waarop je
solliciteert.
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Een cv
Oefensuggesties begeleider
1. 	De deelnemer wil een cv schrijven. Bespreek met de deelnemer het cv uit het voorbeeld.
Bespreek de indeling en het feit dat alles overzichtelijk onder elkaar staat. Wijs ook op de
kopjes en de chronologische volgorde: die is van nu naar vroeger.
2. 	Bespreek de persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring en nevenactiviteiten van de
deelnemer. Wat zou hij in zijn cv willen schrijven? Zijn er nog extra persoonlijke gegevens die
van belang zijn, zoals rijbewijs, wel of niet gehuwd, nationaliteit?
3. 	Laat de deelnemer zijn cv in het klad opmaken. Let op volledigheid en volgorde. Misschien
moet de deelnemer nog informatie opzoeken (over zijn schoolopleidingen, jaartallen en
dergelijke). Bespreek het resultaat. Is het volledig? Staat alles op de juiste plaats?
4. 	Laat de deelnemer het cv in het net schrijven, bij voorkeur op een computer (handgeschreven
is niet realistisch). Let op volledigheid, overzichtelijkheid en een mooie indeling. Bespreek het
eindresultaat. Is de deelnemer tevreden? Laat de deelnemer een voorbeeld van zijn cv in zijn
map bewaren.
5. 	Geef de deelnemer een cv waarin de gegevens niet in de juiste volgorde staan. Bijvoorbeeld: de
opleidingen zijn niet chronologisch gerangschikt. Laat de deelnemer het cv in stukken knippen
en in de juiste volgorde leggen.
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Lijstje
Wat leer je?
Je leert hoe je een lijstje maakt.

VOORBEELD

- sla
- appels
- rijst
- kip
- melk
- vla
- boter
- eieren
- brood
- zeep

1. Schrijf alles onder elkaar.
2. Je kunt streepjes gebruiken of cijfers, maar dat hoeft niet.
Controleer of alles op je lijstje staat.
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Lijstje
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer het boodschappenlijstje uit het voorbeeld. Vindt hij het een
overzichtelijk lijstje zo? Zou hij het anders doen?
2. 	Laat de deelnemer een boodschappenlijstje maken. Het is handig om hierbij een echte
supermarktfolder te gebruiken. Laat de deelnemer bij het maken van het lijstje rekening houden
met de looproute door de supermarkt en met aanbiedingen uit de folder.
	Bespreek het lijstje als het af is. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij er nog iets aan
veranderen? Laat hem controleren of alles op het lijstje staat.
3. 	Bespreek met de deelnemer in welke andere situaties hij een lijstje ook handig zou vinden.
‘Wanneer is het nog meer handig om een lijstje te maken?’
4. 	Geef de deelnemer een eenvoudig recept. Bijvoorbeeld een recept voor pannenkoeken. Laat de
deelnemer daar een boodschappenlijstje bij maken.
	Alternatief voor deelnemers die nooit koken of bakken: je gaat een weekend weg (camping,
hotel, logeren …). Wat neem je mee?
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Berichtje
Wat leer je?
Je leert hoe je een berichtje schrijft.

VOORBEELD

Mirjam en Jan hebben stoelen gekocht via Marktplaats.
Mirjam heeft met de verkoper afgesproken dat ze die vanavond om half 8
kan ophalen. Mirjam is vergeten dat ze direct na haar werk gaat sporten.
Ze legt een briefje klaar voor Jan.

Jan,
Wil jij vanavond
om half 8 de
stoelen ophalen?
Mirjam

1
2

3

Wat zet je erin?
1. De naam aan wie je schrijft.
2. Wat je wilt vertellen.
3. Je eigen naam.
Controleer of alles erin staat.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

IN | Inhoud & opbouw | Berichtje | 17

Berichtje
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer het berichtje uit het voorbeeld. Vindt hij het duidelijk genoeg of
mist hij nog iets? Wat zou hij zelf hebben geschreven? Besteed aandacht aan de opbouw van
zo’n berichtje.
2. 	Laat de deelnemer vertellen aan wie hij een berichtje wil schrijven en waarover. Laat hem de
belangrijkste woorden opschrijven. Laat hem daarna de tekst schrijven. Bespreek ten slotte
samen de inhoud van de tekst. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij nog iets aan de inhoud
veranderen?
3.

Oefen met echte geeltjes.
Voorbeeld:
Laat de deelnemer bij onderstaande situatiebeschrijving een berichtje op een geeltje schrijven.

		

Je wordt gebeld door Joost, een vriend.

		

Hij vraagt of je meegaat naar de film.

		

Leuk! Dat doe je!

		

De film duurt tot half 11.

		

Je bent dus laat thuis.

		

Laat een briefje achter voor je huisgenoot.
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Een kaartje
Wat leer je?
Je leert hoe je een kaartje schrijft.

VOORBEELD

Kirsten is op vakantie in Spanje.
Ze schrijft een kaartje naar haar vriendin Tirza.

1

2

3

8

Hoi Tirza,
Onze vakantie in Spanje
is super!
We hebben goed weer.
Het is hier mooi.
Morgen gaan we een
dagje naar Barcelona!
Groetjes,
Kirsten

Tirza van Es

4

Rijnlaan 13

5

3546 HR Utrecht

6

Nederland

7

Wat zet je erin?
1. Een openingsgroet en de voornaam van de ontvanger.
2. Wat je wilt vertellen.
3. Een afsluitingsgroet en je eigen naam.
4. De voor- en achternaam van de ontvanger.
5. De straatnaam en het huisnummer.
6. De postcode en de stad.
7. 	Het land (dat hoeft alleen als je de kaart vanuit of naar het buitenland
stuurt).
8. Vergeet de postzegel niet.
Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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Een kaartje
Oefensuggesties begeleider
1. 	De deelnemer wil een kaart schrijven. Bespreek met de deelnemer het voorbeeld. Besteed
aandacht aan de vaste onderdelen van de kaart. Kijk daarna naar de inhoud. Mist de deelnemer
nog wat?
2. 	De deelnemer gaat een kaart schrijven aan een vriend die hem heeft geholpen met verhuizen.
Laat de deelnemer eerst vertellen wat hij wil schrijven. Daarna schrijft hij de kaart. Bespreek de
tekst samen en controleer of de punten 1 tot en met 7 op de kaart staan.
3.

Kijk nog eens naar de punten 1 tot en met 7. Staat alles erin en staat alles in de goede volgorde?

4. 	Bedenk in welke situaties je een kaart kunt schrijven. Wat schrijf je in welke situaties op een
kaart?
5. 	Oefen regelmatig hoe je naam en adres op een envelop of kaart schrijft.
Tip: gebruik de gratis kaarten die in cafés worden aangeboden.
6. Laat de deelnemer een pijl trekken tussen het onderwerp en de zin die daarbij hoort.
								
		

Verjaardag		

Heel erg bedankt.

		

Vakantie		

Heel veel sterkte.

		

Condoleance

Gefeliciteerd met jullie zoon.

		

Bedankt		

Veel geluk in jullie nieuwe huis.

		

Geboorte		

Ik wens jullie veel geluk.

		

Huwelijk		

Gefeliciteerd met je verjaardag!

		

Verhuizen 		

Het is hier lekker weer.

	Tip: in de Succes!-boekjes IN02, IN07, IN11 en IN13 vindt u opdrachten voor het schrijven van een
kaartje.
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E-mail
Wat leer je?
Je leert hoe je een e-mail schrijft.

VOORBEELD

Schippers.tom@gmail.com
Telefoon vergeten

1
2

Beste Tom,

3

Je hebt vanmiddag na de vergadering je telefoon laten liggen in mijn
kantoor. Ik ben er nu alleen een paar dagen niet. Ik zal je telefoon bij
de receptie leggen. Dan kun je hem daar ophalen.

4

Groet,

5

Antal

Wat zet je erin?
1.
2.
3.
4.
5.

Het e-mailadres van de ontvanger.
Het onderwerp van de e-mail.
Een openingsgroet en de naam van de ontvanger.
Wat je wilt vertellen.
Een afsluitingsgroet en je eigen naam.

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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E-mail
Oefensuggesties begeleider
1. 	De deelnemer wil een e-mail schrijven. Bespreek met de deelnemer het voorbeeld. Besteed
aandacht aan de vaste onderdelen van een e-mail. Kijk daarna naar de inhoud: vindt de
deelnemer het een duidelijke mail? Mist hij nog informatie?
2. 	Laat de deelnemer bedenken aan wie hij zelf een e-mail wil sturen en waarover. Laat de
deelnemer de tekst schrijven. Laat hem ook het e-mailadres en het onderwerp opschrijven.
Bespreek daarna samen de inhoud van de tekst. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij nog
iets aan de inhoud veranderen?
3. 	Kijk nog eens goed naar de punten 1 tot en met 5. Staat alles erin? En staat alles op de goede
plaats? Als de deelnemer tevreden is, kan hij de tekst op de computer typen en versturen.
	Tip: in de Succes!-boekjes 1F04, 1F05, 1F12, 1F13 en 1F14 vindt u schrijfopdrachten om te oefenen
met het schrijven van een e-mail.
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Een persoonlijke brief
Wat leer je?
Je leert hoe je een persoonlijke brief schrijft.

VOORBEELD

Amsterdam, 6 april 2015

1

Hoi Mariëlle,

2

Wat leuk dat je nog een keer in Amsterdam
wilt logeren.

3

Je mag de hele week bij ons blijven.
We hebben die week vakantie, dus dan kunnen
we rustig winkelen, uitgaan en lekker kletsen.

4

We hebben er zin in!

5

Tot gauw!
Esther

6

Wat zet je erin?
1. Plaats en datum.
2. Een groet en de naam van de lezer.
3. Een zin om mee te beginnen.

4. Wat je wilt vertellen of vragen.
5. Een zin om mee af te sluiten.
6. Een groet en je eigen naam.

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven. Je kunt je brief natuurlijk ook
typen en mailen.
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Een persoonlijke brief
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de brief uit het voorbeeld. Besteed aandacht aan de vaste
onderdelen van de brief: plaats en datum, aanhef, begin, middenstuk, slot, afsluiting. Kijk daarna
naar de inhoud: vindt de deelnemer het een duidelijke brief? Mist hij nog informatie? Wat zou hij
zelf hebben geschreven?
2.

Laat de deelnemer een persoonlijke brief schrijven.
a. 	Laat de deelnemer bedenken aan wie hij een brief wil schrijven en waarover. Laat de
deelnemer brainstormen over de inhoud van de brief die hij wil schrijven. Laat hem
bijvoorbeeld een woordveld maken.
b. 	Laat hem de tekst schrijven. Bespreek daarna samen de inhoud van de tekst. Is de
deelnemer er tevreden over? Wil hij nog iets aan de inhoud veranderen?
c. 	Kijk nog eens naar de opbouw van de brief, de punten 1 tot en met 6. Staat alles erin? En
staat alles op de goede plaats? Hij kan de brief ook typen en mailen (eventueel naar
zichzelf).

3. 	Geef de deelnemer de kern van een persoonlijke brief. Laat de deelnemer bij de inhoud van de
brief alle briefconventies op de juiste plaats schrijven:
•

de datum

•

beste …

•

de plaats

•

groetjes van…
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Aantekeningen bij een gesprek
Wat leer je?
Je leert hoe je aantekeningen maakt bij of na een gesprek.

VOORBEELD
Dit zijn aantekeningen van een bezoek aan de huisarts.

oorontsteking

1

na 15.00 uur medicijnen ophalen
bij de apotheek

2

10 dagen innemen, afmaken!

3

nieuwe afspraak maken als het
dan niet over is

4

Schrijf tijdens of na het gesprek meteen het belangrijkste op.
1.
2.
3.
4.

Wat is je klacht (waar gaat het over)?
Wat moet je doen?
Waar moet je aan denken?
Wat moet je doen als het medicijn niet helpt?
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Aantekeningen bij een gesprek
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de aantekeningen uit het voorbeeld. Zijn ze duidelijk
opgeschreven? Zou hij het zelf op een andere manier doen?
2. 	Leg de deelnemer uit wat het nut is van aantekeningen. Leg uit dat ze alleen belangrijk zijn voor
hemzelf. Ze hoeven niet opgeschreven te zijn in correcte zinnen, het kan in telegramstijl. Het is
vooral belangrijk dat hij zelf begrijpt wat erin staat.
3. 	Bespreek met de deelnemer dat in dit voorbeeld aantekeningen zijn gemaakt ná een gesprek,
maar in sommige gevallen kan het ook verstandig zijn om ervóór aantekeningen te maken.
Bijvoorbeeld als je belangrijke zaken wilt bespreken. Dan kun je een lijstje maken van vragen die
je niet wilt vergeten om te stellen.
4. 	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 4. De punten 2, 3 en 4 gaan specifiek over
een doktersbezoek. Voor iedere situatie kunnen daar andere punten staan. Bedenk samen in
welke gevallen het handig kan zijn om aantekeningen te maken na een gesprek.
5.

Doe met de deelnemer een rollenspel.
Bijvoorbeeld:

		

Een gesprek met de huisarts

		

Een gesprek met een leerkracht

		

Een gesprek met een werkgever

a. Bereid dit gesprek voor: waar gaat het gesprek over?
b. 	Laat de deelnemer aantekeningen maken voorafgaand aan het gesprek: welke vragen wil hij
stellen? Wat wil hij niet vergeten te vertellen?
c. 	Voer het rollenspel uit en laat de deelnemer tijdens of na het gesprek aantekeningen maken
en deze eventueel uitwerken.
d. 	Bespreek daarna samen de aantekeningen. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij er nog
iets aan veranderen?
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Een korte instructie schrijven
Wat leer je?
Je leert hoe je in stappen beschrijft hoe iemand iets moet doen.

VOORBEELD

De wasmachine
Hoe werkt de wasmachine?

1

1.	Sorteer de was: doe dezelfde kleuren
bij elkaar.

2

2. Doe de was in de machine.
De machine mag niet helemaal vol
zitten!
3. Doe het wasmiddel in de machine.
4. Stel de machine in op 40 graden.
5. Druk op start.

Zo doe je dat:
1. 	Hier schrijf je waar de instructie over gaat.
2. Schrijf in stappen op wat je moet doen:
Je kunt voor elke stap een cijfer of een streepje zetten.
Schrijf korte zinnen.
Denk daarbij aan de juiste volgorde.
Je kunt je uitleg duidelijker maken met een tekening.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

1F | Inhoud & opbouw | Een korte instructie schrijven | 22

Een korte instructie schrijven
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de instructie uit het voorbeeld. Vindt de deelnemer de instructie
duidelijk genoeg of mist hij nog iets? Wat zou hij zelf hebben geschreven? Besteed aandacht
aan de opbouw van de instructie, de volgorde en de nummering.
2. 	Bespreek in welke gevallen het nog meer belangrijk is om een instructie te schrijven.
Bijvoorbeeld als je iemand moet uitleggen wat hij moet doen, of hoe iets werkt. Moet de
deelnemer weleens zoiets schrijven?
3. 	Bekijk samen met de deelnemer een makkelijk recept. Kijk naar de stappen. Zijn er plaatjes bij
om het duidelijker te maken?
4. 	Bedenk samen een situatie waarin je een instructie kunt schrijven. Welke stappen moeten er op
papier komen? Laat de deelnemer korte zinnen verzinnen. Laat hem deze zinnen eerst
formuleren en daarna opschrijven. Laat de deelnemer als hij klaar is, de tekst nogmaals hardop
voorlezen. Is hij er tevreden over? Staat alles erin? Is alles duidelijk? Laat hem daarna de tekst in
het net schrijven.
	Tip: voorbeelden van het lezen en schrijven van instructies zijn te vinden in de Succes!-boekjes
1F04, 1F05, 1F07, 1F09 en 1F21.
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Een zakelijke brief
Wat leer je?
Je leert hoe je een zakelijke brief opbouwt.

VOORBEELD

Arnhem, 6 september 2015

1

Geachte heer Dikkers,

2

Hierbij vraag ik verlof van school voor mijn zoon Johan
Klaasen uit klas H4A voor vrijdag 22 mei 2015.

3

Op die dag gaat zijn zus namelijk trouwen in Eindhoven.
We worden er om 10.00 uur ’s morgens verwacht.

4

Ik hoor graag van u of het akkoord is.

5

Met vriendelijke groet,

6

Anna Klaasen, moeder van Johan
Houtlaan 123
2592 ZW Arnhem
06-99192873

Zo doe je dat:
Een zakelijke brief schrijf je in de u-vorm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bovenaan zet je plaats en datum.
Daaronder zet je ‘Geachte heer’ of ‘Geachte mevrouw’ met de achternaam.
In de inleiding zet je je vraag of mededeling.
In het middenstuk geef je verdere uitleg.
In het slot stel je een vraag of geef je een conclusie.
Onderaan zet je ‘Met vriendelijke groet’ en je naam en adres.

Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven. Je kunt deze brief natuurlijk
ook typen en mailen.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

2F | Inhoud & opbouw | Een zakelijke brief | 23

Een zakelijke brief
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de zakelijke brief uit het voorbeeld. Vindt hij de opbouw zo goed?
Zou hij het anders hebben gedaan?
2.

Laat de deelnemer nu zelf een zakelijke brief schrijven.
a. 	Laat de deelnemer vertellen over de brief die hij wil schrijven. Aan wie wil hij een zakelijke
brief schrijven en waarover? Hoe gaat hij de brief indelen?
b. Laat hem de tekst schrijven.
c. 	Bespreek daarna samen de inhoud van de tekst. Is de deelnemer er tevreden over? Wil hij er
nog iets aan veranderen?
d. 	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 7. Staat alles erin? En staat alles op de
goede plaats?
e. Bij een langere brief is het belangrijk aandacht te besteden aan de indeling in alinea’s.
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Verslag van een vergadering
Wat leer je?
Je leert hoe je een verslag maakt van een vergadering.

VOORBEELD

Verslag buurtvergadering 23 maart
Aanwezig: Jan (voorzitter), Mehmet, Anke, Riet, Koos, Aisha (verslag)
Afwezig: Karel (ziek), Tineke (vakantie)
1 Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom. Ook Koos, die er voor de eerste
keer bij is.

1

2

2 Ingekomen stukken
- brief van de gemeente met toestemming voor het buurtfeest
- brief over gewijzigde ophaaltijden vuilcontainer
3 Invulling van het buurtfeest
Mehmet en Anke hebben een programma bedacht. Iedereen is het
ermee eens. Anke wil nog graag een spel toevoegen met leuke prijzen.
Dat doen we. Anke regelt het.

3

4 Financiën
Riet houdt de financiën bij.
5 Rondvraag
Aisha vraagt wie er op de kinderen passen. Aisha en Koos gaan dat
regelen met een aantal ouders.

4

6 Nieuwe datum
7 april om 20.00 uur in het buurthuis.

Wat zet je erin?
1. Schrijf op wie aanwezig en afwezig zijn.
2. 	Gebruik de punten van de agenda. Schrijf tijdens de vergadering de
belangrijkste dingen kort op. Maak er na de vergadering goede zinnen van.
3. Schrijf op wie wat moet doen. Zet een streep onder die namen.
4. Schrijf datum, tijd en plaats van de volgende vergadering op.
Controleer of alles erin staat wat je wilde schrijven.
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Verslag van een vergadering
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de notulen uit het voorbeeld. Zijn ze duidelijk? Zou hij het zelf op
een andere manier doen?
2.

Bespreek met de deelnemer de vaste onderdelen van een agenda:
•

Aanwezig en afwezig

•

Opening

•

Mededelingen

•

Ingekomen stukken (als die er zijn)

•

WVTTK (wat verder ter tafel komt)

•

Rondvraag

•

Nieuwe datum

3. 	Bespreek met de deelnemer dat het soms gebruikelijk is om naast de notulen een aparte
actielijst te maken. Hierop staat wie welke taken heeft.
4. Laat de deelnemer oefenen met het notuleren van een echte vergadering.
a. Een vergadering die al geweest is:
		Laat de deelnemer de agenda (en zijn aantekeningen) meenemen van de vergadering
waarvan hij een verslag moet maken.
b. Een vergadering die nog komt:
		Laat de deelnemer vertellen waar de vergadering over gaat. Stel samen een agenda op. Laat
de deelnemer na afloop van de vergadering vertellen wat er tijdens de vergadering
besproken is en laat hem dat in steekwoorden bij de agendapunten opschrijven, als hij
tijdens de vergadering geen aantekeningen heeft gemaakt. Laat de deelnemer zijn
aantekeningen uitwerken tot goede zinnen. Bespreek daarna samen het verslag. Is de
deelnemer er tevreden over? Wil hij er nog iets aan veranderen?
c. 	Kijk nog eens naar de opbouw, de punten 1 tot en met 4. Komen alle punten terug in het
verslag?
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Spelling: Letters & klanken

Spelling:
Letters & klanken

Taalkaarten Spelling: Letters & klanken

Hoofdonderwerp: Spelling: Letters & klanken
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Schrijven zoals het
klinkt

Je leert dat je sommige woorden schrijft
zoals je ze hoort.

x

25

a-aa, e-ee, o-oo,
u-uu

Je leert het verschil tussen een korte
klank (a) en een lange klank (aa).

x

26

ng en nk

Je leert wanneer je ng of nk schrijft in
een woord.

[uh]-klank

Je leert dat je soms een [uh] hoort, maar
een e schrijft.

-lijk en -ig

Je leert hoe je woorden schrijft die
eindigen op -lijk of -ig.

x

29

Lange klank aan
het eind

Je leert wat je moet schijven als je een
‘lange’ klank hoort, aan het eind van een
woord.

x

30

Tussenstreepje

Je leert wanneer je een tussenstreepje
gebruikt.

d of t?

Je leert dat je soms een [t] hoort aan het
eind van een woord, maar een d schrijft.

b-d-p?

Je leert dat sommige letters erg op
elkaar lijken, maar toch verschillend zijn.

x

33

s of z? f of v?

Je leert dat sommige letters bijna
hetzelfde klinken, maar niet hetzelfde
zijn.

x

34

ch, sch en schr

Je leert hoe je woorden met ch, sch en
schr schrijft.

g en ch

Je leert wanneer je de g en ch schrijft.

ou of au

Je leert dat je soms ou schrijft en soms
au.

x

37

ei of ij

Je leert dat je soms ei schrijft en soms ij.

x

38

x

Nr.

27

x

28

x
x

x
x

31
32

35
36

> lees verder op volgende pagina
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Hoofdonderwerp: Spelling: Letters & klanken
Titel kaart

Wat leer je?

IN

ieuw, eeuw en uw

Je leert dat als je [iew] hoort, je ieuw
schrijft, als je [eew] hoort, je eeuw
schrijft en als je [uuw] hoort dat je uw
schrijft.

x

39

aai, ooi en oei

Je leert dat als je [aaj] hoort, je aai
schrijft, als je [ooj] hoort, je ooi schrijft
en als je [oej] hoort, je oei schrijft.

x

40

eer, oor en eur

Je leert hoe je woorden met -eer, -oor en
-eur schrijft.

x

41

Haak - haken

Je leert waarom je in haken maar één a
schrijft.

x

42

Hak - hakken

Je leert waarom je in hakken een
dubbele k schrijft.

x

43

Lettergrepen

Je leert hoe je woorden in lettergrepen
kunt verdelen.

x

1F

2F

Nr.

44
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Schrijven zoals het klinkt
Wat leer je?
Je leert dat je sommige woorden schrijft zoals je ze hoort.

VOORBEELD

kat
bus
stok

kaart
kip
fijn

bal
fluit
les

boek
neus
lees

koop
huur
trein

kies
auw
koud

De woorden in het voorbeeld schrijf je precies zoals je ze hoort of
uitspreekt.
Je schrijft de letters die je hoort.
Deze woorden noemen we luisterwoorden.
De letters van het alfabet worden verdeeld in medeklinkers en klinkers:
Medeklinkers

Klinkers

bcdfghjklmnpqrstvwxz

a e o u i		

Er zijn maar 5 klinkers, maar je kunt er heel veel verschillende klanken mee
maken!
Hieronder staan de klanken die je met de klinkers kunt maken.
Korte klanken

Lange klanken

kat
kaart
les
lees
stok
koop
bus
huur
kip		
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Schrijven zoals het klinkt
Oefensuggesties begeleider
1.

Lees de voorbeeldwoorden voor en laat de deelnemer naar de woorden luisteren.

2. 	Zeg de volgende (klankzuivere) woorden en laat de deelnemer het woord in klanken hakken:
lees, man, boos, duur, huis, map, ik, ijs, boek, uit, riep, blauw. Daarna kan hij de woorden
opschrijven.
3. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje nog meer klankzuivere woorden opzoeken en laat
hem deze opschrijven.
4. Wanneer blijkt dat de deelnemer sommige klanken moeilijk vindt, oefen deze dan extra.
5. 	Zeg de volgende woorden in gescheiden klanken en laat de deelnemer de klanken weer aan
elkaar plakken tot een woord. Laat hem het woord eerst zeggen en dan opschrijven:
		

s – t – oe – l (stoel)

		

r – ie – m (riem)

		

m – ou – w (mouw)

		

m – e – t (met)

		

h – aa – r (haar)

		

p – e – t (pet)

		

z – uu – r (zuur)

		

g – aa – n (gaan)
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a-aa, e-ee, o-oo, u-uu
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen een korte klank (a) en een lange klank (aa).

Voorbeeld 1

de
het
de
de
de

bal
spel
kip
kop
bus

In deze woorden zie je steeds 1 klinker. We noemen dit een korte klank.

Voorbeeld 2

de
het
de
de

baas
been
boom
muur

In deze woorden zie je steeds 2 dezelfde klinkers. We noemen dit een
lange klank.

Voorbeeld 3

de
het
de
de

bal
spel
kop
bus

de
het
de
de

baas
been
boom
muur

Lees de woorden hardop. In het linkerrijtje hoor je een korte klank, in het
rechterrijtje een lange klank. Hoor je het verschil?
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a-aa, e-ee, o-oo, u-uu
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de voorbeeldwoorden hardop en laat de deelnemer de woorden nazeggen. Bespreek
eventueel de betekenis. Zeg ze nog eens hardop. Hoort hij het verschil tussen de korte en lange
klanken?
2. 	Laat de deelnemer voor elk woord drie streepjes zetten en daar de letters op schrijven (b a l of
b aa s). Let op: de lange klanken schrijft de deelnemer dus op één streepje! Laat hem het hele
woord nog eens hardop zeggen en dan pas opschrijven.
	Bedenk samen nog meer woorden met korte en lange klanken. Bespreek zo nodig de betekenis.
Laat de deelnemer ze hardop zeggen en de letters op streepjes schrijven, zoals bij
bovenstaande oefening. Bijvoorbeeld:
		

de kam		

de taak

		

de pet		

ik lees

		

het bos		

de rook

		

de rug		

de buurt

3. 	Zeg woorden die met een korte en een lange klank voorkomen. Laat de deelnemer aangeven of
de woorden hetzelfde betekenen of niet. Laat de deelnemer de woorden nazeggen.
4. 	Verzin woorden die alleen in a of aa van elkaar verschillen. Zeg die twee woorden achter elkaar,
door elkaar. De deelnemer tikt op de tafel wanneer hij de a hoort.
Bijvoorbeeld:
tak-taak-taak-taak-tak-tak-taak-taak-taak-taak-tak …
Dit kan natuurlijk ook met de andere klinkers van deze Taalkaart.
5. 	Laat de deelnemer een lijstje met woorden met korte en lange klanken maken in zijn map.
(Let op: geen meervouden of woorden als ‘koper’.)
a

aa

o

oo

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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ng en nk
Wat leer je?
Je leert wanneer je ng of nk schrijft in een woord.

VOORBEELD 1

bang
ik zing
ik vang

het ding
ik ging
de ring

de jongen
langzaam
de koning

							
De n en de g maken samen een nieuwe klank, de ng-klank.
Je moet vooral veel met deze woorden oefenen.

VOORBEELD 2

de bank
ik drink
de klank

ik stink
ik bedank
de pink

de winkel
donker
links

					
De n en de k maken samen een nieuwe klank, de nk-klank. Je hoort [ngk].
Je moet vooral veel met deze woorden oefenen.
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ng en nk
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de woorden van voorbeeld 1 voor. Bespreek eventueel de betekenis. Laat de deelnemer de
woorden nazeggen. Let daarbij goed op de uitspraak van de ng.
2. 	Lees de woorden van voorbeeld 2 voor. Bespreek eventueel de betekenis. Laat de deelnemer
de woorden nazeggen. Let daarbij goed op de uitspraak van de nk.
3. 	Controleer of de deelnemer het verschil hoort tussen n en ng en nk. Maak drie kaartjes met n,
ng en nk. Zeg de volgende woorden. De deelnemer wijst het goede kaartje aan.
		 de pink

enkel

ik breng

		 ik ben

de pan

ik win

		 lang

de plank

de woning

4. 	Er zijn veel woorden die eindigen op ing, zoals de opening, de rekening, de uitnodiging.
Bespreek dat deze woorden altijd met ng worden geschreven.
5.

Laat de deelnemer een lijst aanleggen in zijn map met ng en nk woorden.

ng

nk

zing

Henk

kleding

stank

........

........

6. 	Maak kaartjes met de woorden uit de voorbeelden. Maak van elk woord twee dezelfde kaartjes.
Speel Memory met deze kaartjes.
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[uh]-klank
Wat leer je?
Je leert dat je soms een [uh] hoort, maar een e schrijft.

Voorbeeld 1

de kaart
het grote huis
Bij de en grote hoor je een [uh], maar schrijf je een e.

Voorbeeld 2

wij lopen
de appel
de beker
Bij lopen hoor je [uh], maar je schrijft e.
Bij -en, -el, -er aan het eind van een woord hoor je vaak [uh], maar schrijf je
een e.

Voorbeeld 3

ge-zien
be-loof
ver-geet
Bij ge-, be- en ver- hoor je [uh], maar schrijf je een e.
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[uh]-klank
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de voorbeelden hardop en laat de deelnemer de woorden nazeggen. Bespreek eventueel
de betekenis. Hoort de deelnemer de [uh]-klank? Die schrijf je hier als e.
2.

Laat woorden bedenken met de voorvoegsels: ge-, be- en ver-.

3. 	Bedenk samen nog meer woorden met een [uh]-klank. Bespreek zo nodig de betekenis. Laat
de deelnemer ze hardop zeggen en opschrijven. Bijvoorbeeld:
		

ze gaat, je leert, het grote dak, de boeken, we leren

		

de bladeren, de kinderen

		

het begin, ik heb gepraat, we verhuizen

	Opmerking: het gaat bij de [uh]-klank altijd om het deel (of: de delen) van het woord waar géén
klemtoon op valt! Bijvoorbeeld: bij ‘kinderen’ valt de klemtoon op kin.
4. 	Bedenk samen nog meer woorden zoals wandelen, waarin je twee keer de [uh]-klank hoort.
Bespreek de betekenis en laat ze het woord nazeggen. Schrijf zelf de woorden op en laat de
deelnemer dat ook doen. Bijvoorbeeld:
		

We hebben gelopen

		

De andere kant

5. 	Geef de deelnemer een lijstje met meerlettergrepige woorden. Laat de deelnemer in die
woorden de [uh]-klank onderstrepen.
6. 	Laat de deelnemer een lijstje aanleggen in zijn map met woorden die beginnen met be-, geof ver-.

begin

geluk

vergeten

bekend

geweest

vertrokken

bedenken

gezellig

verkopen

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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-lijk en -ig
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden schrijft die eindigen op -lijk of -ig.

VOORBEELD 1

eigenlijk
gevaarlijk
pijnlijk
vriendelijk

moeilijk
makkelijk
eindelijk
vrolijk

Aan het einde van deze woorden hoor je [luk].
Als je aan het einde van een woord [luk] hoort, schrijf je -lijk.

VOORBEELD 2

aardig
dertig
twintig
overig

gelukkig
zelfstandig
nodig
bezig

Aan het einde van deze woorden hoor je [ug]
Als je aan het einde van een woord [ug] hoort, schrijf je -ig.
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-lijk en -ig
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de woorden uit voorbeeld 1 voor. Laat de deelnemer de woorden nazeggen. Bespreek
eventueel de betekenis. Hoort de deelnemer [luk]? Leg uit dat je dan -lijk moet schrijven.
Laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met voorbeeld 2. Hoort de deelnemer [ug]? Dan schrijf je -ig.

3.

Bedenk zinnen met de woorden die eindigen op -lijk en -ig.

4. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje, een krant of tijdschrift nog meer woorden opzoeken
die eindigen op -lijk en -ig. Laat hem deze hardop nazeggen en opschrijven.
5. 	Laat de deelnemer in zijn map een lijstje aanleggen met woorden die eindigen op -lijk en -ig.

-lijk

-ig

tijdelijk

prachtig

eerlijk

veilig

........

........

6. Geef een visueel dictee met de woorden uit de voorbeelden.
Laat de deelnemer het woord goed bekijken.
Dek het woord af.
Laat de deelnemer het woord opschrijven.
De deelnemer kan het woord zelf nakijken en eventueel verbeteren.
Laat hem vervolgens een zin bedenken met het woord.
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Lange klank aan het eind
Wat leer je?
Je leert wat je moet schijven als je een ‘lange’ klank hoort aan het eind van een
woord.

VOORBEELD

ja
ga
mama

zo
euro
foto

anti
taxi
juni

nu
menu
paraplu

Spreek deze woorden uit.
Je hoort [aa], [oo], [ie], [uu] aan het eind van het woord.
Maar je schrijft één klinker: a, o, i, u.
Let op: met ee gaat het anders.

zee
twee
nee
idee			
Je hoort [ee] aan het eind van het woord.
En je schrijft: ee.
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Lange klank aan het eind
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek met de deelnemer de woorden van het voorbeeld. Lees de woorden voor en laat de
deelnemer kijken naar de woorden. Bespreek eventueel de betekenis. Bespreek de regel.
2. 	Lees de woorden voor en laat de deelnemer de woorden opschrijven. Als dit nog te moeilijk is:
	schrijf ieder woord op een apart strookje papier of op een kaartje. Laat de deelnemer eerst een
poosje naar één woord kijken. Leg het kaartje weg. De deelnemer schrijft het woord op.
3. 	Bedenk samen nog meer woorden die bij deze regel horen. Laat de deelnemer de woorden die
hij graag wil leren schrijven hardop zeggen en opschrijven. Bijvoorbeeld:
		de la, de cola, de chocola, erna, hoera, hierna, de nota, de oma, de opa, de pagina, de pappa,
		

de pizza, het programma, de tandpasta, de sla, de vlo, het stro, de giro, de info, de kilo,

		

de metro, de piano, de bikini, januari, juli, de macaroni, mini, de accu …

4. 	Bespreek met de deelnemer de uitzondering die onder ‘Let op!’ beschreven staat. Lees de
woorden voor en laat de deelnemer kijken naar de woorden. Bespreek eventueel de betekenis.
Bespreek de regel. Dek de woorden af en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
5. 	Laat de deelnemer een lijstje aanleggen in zijn map met woorden die eindigen op a, o, i, u en ee.
Hoe kan hij deze woorden verzamelen?
a. 	De deelnemer kan zelf woorden bedenken of bijvoorbeeld opzoeken in zijn Succes!-boekje,
krant of folders.
b. Je kunt de deelnemer een tekstje geven en daaruit dit type woorden laten halen.
c. Op internet met Google laten zoeken: woorden die eindigen op …
	Let op: opzoeken op internet heeft ook een zeker risico, namelijk dat ze niet frequente woorden
vinden waarvan de betekenis onbekend is.

ga

zo

taxi

nu

nee

ma

stro

bami

accu

puree

sta

logo

anti

menu

vee

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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Tussenstreepje
Wat leer je?
Je leert wanneer je een tussenstreepje gebruikt.

VOORBEELD 1

het voordeel en het nadeel wordt:

het voor- en nadeel

Bij voordeel en nadeel zie je twee keer het woordje deel. De eerste keer kun je
het woordje deel vervangen door een streepje, dat leest makkelijker.

zondagen en feestdagen:
binnenland en buitenland:
voorkant en achterkant:

zon- en feestdagen
binnen- en buitenland
voor- en achterkant

VOORBEELD 2

mee-eten
diploma-uitreiking
In deze woorden zet je een streepje, omdat je ze anders misschien verkeerd
uitspreekt.

VOORBEELD 3

de 80-jarige
de tv-kijker

Zuid-Holland			
Noord-Amerika

Je gebruikt een streepje in woorden met een cijfer en in woorden met een
afkorting.
Je gebruikt een streepje in sommige namen van landen of gebieden.
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Tussenstreepje
Oefensuggesties begeleider
1.

Bespreek de woorden uit voorbeeld 1 met de deelnemer.

2. 	Lees de volgende woorden voor en laat de deelnemer zeggen welk woorddeel hij twee keer
hoort:
		

de wiskunde en de natuurkunde

		

de ingang en de uitgang

		

de binnenband en de buitenband

		

de zomerschoenen en de winterschoenen

		

de bovenkant en de onderkant

	Laat de deelnemer nu van het dubbele woorddeel het eerste weghalen en vervangen door een
streepje. Dus zo:
		

de wis- en natuurkunde

		

de ingang en de uitgang

		

de binnen- en buitenband

3. 	Bespreek samen met de deelnemer de woorden uit voorbeeld 2. Laat zien wat er gebeurt als je
het tussenstreepje weghaalt.
4. 	Bespreek samen met de deelnemer meer woorden die je gemakkelijk verkeerd uitspreekt.
Bijvoorbeeld:
		

het vanille-ijs, na-apen, het auto-ongeluk, de auto-inbraak

Laat hem de woorden hardop zeggen en opschrijven.
5. 	Bespreek samen met de deelnemer de woorden uit voorbeeld 3. Laat de deelnemer op de juiste
plek streepjes zetten in de volgende zinnen:
		

Het 3jarige meisje kreeg een pop cadeau.

		

Ik woon in NoordBrabant.

		

De tvartiest woonde in een groot huis.

		

Hij verhuist naar ZuidLimburg.

		

Hij is 2voudig kampioen.

		

De KLMpiloot vloog naar Barcelona.
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d of t?
Wat leer je?
Je leert dat je soms een [t] hoort aan het eind van een woord, maar een d schrijft.

VOORBEELD

het bed
de hond

(de bedden)
(de honden)

In ‘bed’ zie je een d aan het eind. Die spreek je uit als [t]. Maar je schrijft een d.
Als je het woord langer maakt, zeg of hoor je een [d]: bedden.

de kat
de kast

(de katten)
(de kasten)

In ‘kat’ zie je een t aan het eind. Die spreek je uit als [t]. En je schrijft ook een t.
Als je het woord langer maakt, zeg of hoor je een [t]: katten.
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d of t?
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de woorden bij het voorbeeld voor en bespreek eventueel de betekenis. Welke letter ziet
de deelnemer aan het eind en welke letter hoort hij? Leg uit dat je de woorden langer kunt
maken om te horen welke letter je moet schrijven. En dat je bij twijfel het woord kunt opzoeken
in het woordenboek.
2.

Lees de woorden voor en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
Als dit nog te moeilijk is:

	Schrijf ieder woord op een apart strookje papier of op een kaartje. Laat de deelnemer eerst een
poosje naar één woord kijken. Leg het kaartje weg. De deelnemer schrijft het woord op.
3. 	Bedenk samen nog meer woorden met d of t aan het eind. Laat de deelnemer het woord
hardop langer maken of opzoeken in het woordenboek. Laat hem dan de woorden opschrijven
die hij wil leren.
Bijvoorbeeld:
		

de krant, ik praat, het bord, ik rijd, het gebied, ik eet, het hart, de helft, het bad, het land,
de tijd, de draad, rond, de rand, rood, het bord, de macht, de hut, de rit, de kaart, de rat.
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b-d-p?
Wat leer je?
Je leert dat sommige letters erg op elkaar lijken, maar toch verschillend
zijn.

VOORBEELD

de
het
ik

bak
bed
pak

het
het
de

dak
dier
plek

het
ik
het

plan
ben
doek

b, d en p lijken op elkaar: ze bestaan alle drie uit een stokje met een
bolletje.
b heeft de stok links en omhoog.
d heeft de stok rechts en omhoog.
p heeft de stok links en omlaag.
Maar de letters klinken anders.
En bak, dak en pak betekenen ook niet hetzelfde.
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b-d-p?
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar de woorden van het voorbeeld en lees ze voor. Bespreek eventueel de
betekenis. Hoort de deelnemer dat de vetgedrukte letters verschillend klinken?
2. 	Lees de woorden voor en laat de deelnemer de woorden opschrijven. Als dit nog te moeilijk is:
schrijf ieder woord op een apart strookje papier of op een kaartje. Laat de deelnemer eerst een
poosje naar één woord kijken. Leg het kaartje weg. Laat hem dan het woord opschrijven.
3.

Bied nog meer woorden aan met b, d of p. Bijvoorbeeld:
de baas, de pen, het dorp, het bos, de boter, de politie, dat, pas, praten, de broer, het blad
Laat de deelnemer ze hardop zeggen en opschrijven. Kijk ze samen na.

4. 	Laat de deelnemer zelf een trucje verzinnen om het verschil in de schrijfwijze tussen de
b, d en p te onthouden.
5.

Laat de deelnemer een lijstje met b, d en p woorden aanleggen in zijn map:

b

d

p

het brood

droog

de plant

het bed

het doel

de pop

de boter

daar

het paar

........

........

........

........

........

........

6. 	Laat de deelnemer in een tekst of in zinnen alle woorden onderstrepen met b, d of p (één van
deze letters tegelijk in de oefening!). Laat hem de woorden daarna overschrijven.
7. 	Schrijf de letters b, d en p naast elkaar op een rijtje. De deelnemer moet alle letters p
omcirkelen. (Of de letters d, of de letters d). Bijvoorbeeld:
		

b d d p b p d b b p p d p b d d
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s of z? f of v?
Wat leer je?
Je leert dat sommige letters bijna hetzelfde klinken, maar niet hetzelfde zijn.

VOORBEELD 1

s

z

de soep

de zaak

de sok

het zand

soms

ziek

het spel

de zon

slim

de zeep

De s en de z klinken bijna hetzelfde, maar het zijn twee verschillende letters.
Je moet leren wanneer je een s schrijft en wanneer een z.
Voor een t of d komt nooit een z: borst, verhuisd. Aan het eind van een
woord staat nooit een z.

VOORBEELD 2

v

f

de voet

fijn

vaak

de film

van

de fles

de vogel

de foto

veel

fout

De v en de f klinken bijna hetzelfde, maar het zijn twee verschillende letters.
Je moet leren wanneer je een v schrijft en wanneer een f.
Aan het eind van een woord staat nooit een v.
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s of z? f of v?
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar de woorden van voorbeeld 1. Hoort de deelnemer het verschil tussen s en z?
Laat de deelnemer de woorden hardop zeggen en opschrijven. Kijk ze samen na.
2. 	Bedenk samen nog meer woorden met s of z die de deelnemer wil leren schrijven. Laat de
deelnemer ze uitspreken en opschrijven. Kijk ze samen na.
3. 	Kijk samen naar de woorden van voorbeeld 2. Hoort de deelnemer het verschil tussen f en v?
Laat de deelnemer de woorden hardop zeggen en opschrijven. Kijk ze samen na.
4. 	Bedenk samen nog meer woorden met f of v. Laat de deelnemer ze uitspreken en opschrijven.
Kijk ze samen na.
5. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje nog meer woorden zoeken met s en z, f en v.
Laat de woorden hardop zeggen en opschrijven.
6. Laat de deelnemer een lijst aanleggen in zijn map met s en z, f en v woorden.

s

z

f

v

slaap

zwaar

fiets

ver

klas

ziek

brief

vader

7. 	Geef de deelnemer zinnen waarbij de letters s en z en de f en de v zijn weggelaten.
De deelnemer moet de weggelaten letters invullen. Bijvoorbeeld:
Ik ben . iek.
Ik . al bijna in . laap.
I . het nog . er?
Ik la . jouw brie . .
Jij gaat met de . iets.
I . jouw . ader thuis?
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ch, sch en schr
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden met ch, sch en schr schrijft.

VOORBEELD 1

het licht
de nacht
acht
de pech

de kracht
de nicht
de bocht
het zicht

de lach
ik vecht
de lucht
hij wacht

Je zegt [g] maar je schrijft soms ch.
Dus hoor je een [g]? Denk dan even na of je misschien ch moet schrijven.

VOORBEELD 2

het schaap
de school
de schaal

ik schop
scherp
schoon

ik schiet
schuldig
ik schat

					
Hoor je na de [s] een [g], dan schrijf je altijd sch.
De letters sch spreek je meestal uit als [sg].

VOORBEELD 3

het schrift
de schrijver
de schram

ik schrik
hij schrijft
ik schreeuw

					
Na de sch komt soms een r.
De letters schr spreek je uit als [sr] of als [sgr].
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ch, sch en schr
Oefensuggesties begeleider
1. 	Laat de deelnemer kijken naar de woorden van voorbeeld 1. Bespreek eventueel de betekenis.
Dek een aantal van de woorden af en laat de deelnemer de woorden opschrijven. Als dit
moeilijk is: schrijf ieder woord op een apart strookje papier of op een kaartje. Laat de
deelnemer eerst een poosje naar 1 woord kijken. Leg het kaartje weg en laat de deelnemer het
woord opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en voorbeeld 3.

3. 	Laat de deelnemer nog meer woorden bedenken met ch, sch en schr of zoek ze samen op,
op internet. Laat de deelnemer de woorden die hij wil leren, opschrijven. Laat hem een lijstje
met deze woorden aanleggen in zijn map.

sch

ch

schr

de school

de lach

de schrijver

de schat

toch

ik schrok

........

........

........

........

........

........

Laat de deelnemer daarna met elk woord een zin maken.
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g en ch
Wat leer je?
Je leert wanneer je de g en ch schrijft.

VOORBEELD 1

Ik lag op bed.
Hij lacht naar de baby.
Mijn band is lek, dat is pech!
Hij zegt de woorden voor.

ik lag
hij zegt
ik ga

hij lacht
de pech
de bocht

Als je [g] hoort in een woord, schrijf je soms een ch.
Of je een g of ch schrijft, moet je onthouden of opzoeken (woordenboek
of internet).

VOORBEELD 2

aardig

ernstig

overig

Woorden die eindigen op -ig schrijf je altijd met g.
Let op: het woord ‘zich’ eindigt met ch.

VOORBEELD 3

de school

het schip

ik schrijf

Woorden met de [sg]-klank schrijf je meestal met ch.
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g en ch
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen met de deelnemer de woorden uit voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek
eventueel de betekenis. Bedek de woorden en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden uit voorbeelden 2 en 3.

3. 	Lees de volgende woorden voor en laat de deelnemer ze opschrijven:
		

geef, groen, gaan, tachtig, jarig, schoon, schop, scheef, schiet.

Bespreek de woorden en controleer of de deelnemer ze goed heeft opgeschreven.
4. Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kun je de cht bespreken:
hoor je vóór de g een korte klank en erna een t, dan schrijf je bijna altijd ch.
Dit geldt niet bij werkwoorden (hij ligt, hij legt, hij zegt).
5. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje woorden met ch en g opzoeken. Laat hem deze
hardop zeggen en opschrijven. Laat hem een lijstje met g en ch woorden aanleggen in zijn map.

g

ch

goed

school

tegen

zacht

........

........
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ou of au
Wat leer je?
Je leert dat je soms ou schrijft en soms au.

VOORBEELD 1

oud
koud
de vrouw
het gebouw
het goud

VOORBEELD 2

de pauze
de saus
gauw
blauw
de auto
Je hoort geen verschil tussen ou en au. Of je een woord met ou of au schrijft,
moet je opzoeken (spellingscontrole, woordenboek of internet) of onthouden.
Je schrijft vaker ou dan au.
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ou of au
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de woorden van voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek eventueel de betekenis.
Bedek de woorden en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2.

3.

Laat de deelnemer een lijstje met deze woorden aanleggen in zijn map:

oud

blauw

stout

de auto

het goud

lauw

........

........

........

........

........

........

4. Er zijn veel minder woorden met au dan met ou.
	Geef de deelnemer 10 veel voorkomende woorden met au. Laat hem daarmee een verhaal
verzinnen. In dat verhaal mogen geen ou-woorden voorkomen! Hij zal de au-woorden veel
beter onthouden op deze manier. Eventueel kan hij met nieuwe au-woorden zijn verhaal steeds
langer maken.
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ei of ij
Wat leer je?
Je leert dat je soms ei schrijft en soms ij.

ei

ijs

Voorbeeld 1

het ei
de trein
het meisje
het einde
klein
eigen

het ijs
fijn
de pijl
de pijn
bij
de lijn

Hoe je deze woorden schrijft moet je opzoeken (spellingscontrole, woordenboek
of internet) of onthouden.

VOORBEELD 2

de wasserij
de bakkerij
de boerderij

heerlijk
pijnlijk
persoonlijk

Je schrijft altijd een ij als een woord eindigt op -erij of -lijk.

VOORBEELD 3

zijn gezondheid
de hoeveelheid
de eerlijkheid

de activiteit
de populariteit
de kwaliteit

Je schrijft altijd een ei als een woord eindigt op -heid of -teit.
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ei of ij
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de woorden van voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek eventueel de betekenis.
Bedek de woorden en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en 3.

3. 	Bied vooral woorden aan met ij en ei die de deelnemer veel gebruikt of graag wil leren. Laat de
deelnemer die woorden opschrijven en oefenen.
Bijvoorbeeld:
		

de arbeid, blij, wij dreigen, het gordijn, wij grijpen, de kei, de lijst, de meid,
het ontbijt, de prei, de prijs, wij rijmen, wij schrijven, de vijg, veilig …

4. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje, krant, folder of tijdschrift woorden met ij en ei
opzoeken. Laat hem deze woorden hardop zeggen en opschrijven. Laat hem een lijstje met
ij- en ei-woorden aanleggen in zijn map:

ei

ij

hoeveelheid

kwaliteit

bakkerij

heerlijk

trein

pijn

gezondheid

activiteit

wasserij

smakelijk

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

5. 	Geef de deelnemer een tekst met veel woorden die een ei en ij bevatten. Laat de deelnemer de
ei en ij onderstrepen. Laat hem daarna al die woorden met ei en ij in twee aparte kolommen in
zijn schrift schrijven.
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ieuw, eeuw en uw
Wat leer je?
Je leert dat als je [iew] hoort, je ieuw schrijft, als je [eew] hoort, je eeuw schrijft
en als je [uuw] hoort dat je uw schrijft.

VOORBEELD 1

nieuw
het nieuws
benieuwd
opnieuw 		
Als je in een woord [iew] hoort, dan schrijf je ieuw.

VOORBEELD 2

de eeuw
de sneeuw
de leeuw
sneeuwen
Als je in een woord [eew] hoort, dan schrijf je eeuw.

VOORBEELD 3

uw
de duw
de schaduw
de zenuw
Als je in een woord [uuw] hoort, dan schrijf je uw.
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ieuw, eeuw en uw
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de woorden van voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek eventueel de betekenis.
Bedek de woorden en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2. 	Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en voorbeeld 3.
	Let op: als de deelnemer al de nodige moeite heeft met voorbeeld 1, bespreek dan nog niet
voorbeeld 2 en 3. Behandel niet te veel problemen tegelijk.
3. 	Bied de deelnemer nog meer woorden aan met ieuw, eeuw en uw en laat hem de woorden
opschrijven die hij wil leren:
		

de schreeuw, het nieuws, de eeuw, ruw, opnieuw, de geeuw, de meeuw, zij huwen,

		

ik vernieuw, het geschreeuw

4. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje, krant of folders woorden met ieuw, eeuw en uw
opzoeken. Laat hem de woorden hardop zeggen en opschrijven. Laat hem een lijstje met deze
woorden aanleggen in zijn map:

ieuw

eeuw

uw

nieuw

de leeuw

duw

opnieuw

de meeuw

sluw

........

........

........

........

Let op: interview is een uitzondering. Je schrijft -ieuw.
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aai, ooi en oei
Wat leer je?
Je leert dat als je [aaj] hoort, je aai schrijft, als je [ooj] hoort, je ooi schrijft en als
je [oej] hoort, je oei schrijft.

VOORBEELD 1

de haai
het lawaai
de draai
Je hoort [aaj], maar je schrijft aai.

VOORBEELD 2

dat is mooi
de fooi
de kooi
Je hoort [mooj], maar je schrijft mooi.

VOORBEELD 3

ik groei
ik roei
moeilijk
Je hoort [groej], maar je schrijft groei.
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aai, ooi en oei
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de woorden van voorbeeld 1. Bespreek eventueel de betekenis. Lees de woorden
voor en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
Als dit nog te moeilijk is:
	Schrijf ieder woord op een apart strookje papier of op een kaartje. Laat de deelnemer eerst een
poosje naar één woord kijken. Leg het kaartje weg en laat de deelnemer het woord opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en 3.

3. 	Bied nog meer woorden aan met aai, ooi en oei en laat de deelnemer deze opschrijven.
Let op: bied alleen woorden aan die de deelnemer wil leren.
Bijvoorbeeld:
	ik graai, ik strooi, ik knoei, het toernooi, wij naaien, wij zwaaien, waaien, bloeien, wij gooien,
wij draaien, ...
4. 	Laat de deelnemer een lijstje van woorden met aai, ooi en oei aanleggen in zijn map. Hij kan
daarvoor zoeken in zijn Succes!-boekje, in de krant of folders:

aai

ooi

oei

maaien

mooi

groeien

........

........

........

........

........

........

........

........

........
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eer, oor en eur
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden met -eer, -oor en -eur schrijft.

VOORBEELD 1
			

de beer
het weer
meer
zij leert

ik beet
de week
meest
leeg

De ee in beer klinkt anders dan de ee in eend.
Dat komt door de r aan het eind van -eer.
Je hoort [bir] maar je schrijft beer.

VOORBEELD 2

door
het oordeel
hij boort
het spoor

de oom
het oog
de boom
het spook

		
De oo in door klinkt anders dan de oo in oom.
Dat komt door de r aan het eind van -oor.
Je hoort [dor] maar je schrijft door

VOORBEELD 3

de deur
de kleur
de geur
de zeur

de deuk
de kleun
de geul
de zeug

De eu in deur klinkt anders dan de eu in deuk.
Dat komt door de r aan het eind van -eur.
Je hoort [dur] maar je schrijft deur.
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eer, oor en eur
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar de woorden van voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek eventueel de betekenis.
Laat het verschil in ‘beet’ en ‘beer’ horen en laat de woorden nazeggen. Bedek de woorden en
laat de deelnemer de woorden opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en 3:
Kies hiervoor de woorden ‘boom’ en ‘boor’, ‘deuk’ en ‘deur’.

Let op: als de deelnemer al de nodige moeite heeft met voorbeeld 1, dan niet ook voorbeeld 2
	
en 3 bepreken. Behandel niet te veel problemen tegelijk. Behandel alleen dat probleem waar hij
moeite mee heeft.
3. 	Als de deelnemer het verschil hoort tussen de ee in ‘beet’ en ‘beer’, de oo in ‘boom’ en ‘boor’,
de eu in ‘deuk’ en ‘deur’, kun je het volgende aanbieden:
	Laat het verschil horen in ‘keer’ en ‘kir’. De ee en de i klinken bijna hetzelfde, maar zijn toch
verschillend. Doe hetzelfde met de woorden ‘door’ en ‘dor’, ‘deur’ en ‘dus’. Laat het verschil
tussen de woorden horen en laat de woorden nazeggen.
Let op: het kan voor de deelnemer erg moeilijk zijn om het verschil tussen de klanken te horen.
	
De verschillen zijn erg klein.
4. Bedenk samen nog meer woorden met -eer, -oor en -eur en laat de deelnemer ze opschrijven.
5.

Laat de deelnemer een lijstje met -eer, -oor en -eur woorden aanleggen in zijn map:

-eer

-oor

-eur

smeer

boor

deur

leer

stoor

geur

........

........

........

........

........

........

Laat de deelnemer zelf zinnen maken met de -eer, -oor en -eur woorden in zijn map.
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Haak - haken
Wat leer je?
Je leert waarom je in ‘haken’ maar 1 a schrijft.

voorbeeld

Wij h[aa]ken

wij haa - ken

wij haken

Spreek het woord langzaam uit.
Luister naar het eerste deel van het woord.
Je hoort h[aa] - ken.
Je zegt een [aa].
Toch schrijf je maar één klinker.
Je schrijft dus haken.
Dat komt, doordat de a aan het eind van een lettergreep staat.
Je spreekt hem dan uit als een [aa]: ha - ken.
de b[ee]ker

de bee - ker

de beker

de z[oo]mer

de zoo – mer

de zomer

de b[uu]ren

de buu – ren

de buren

Dus: bij een lange klank aan het eind van een lettergreep haal je één klinker weg.
Want aan het eind van een lettergreep schrijf je nooit een dubbele klinker.
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Haak - haken
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar het voorbeeld. Bespreek eventueel de betekenis. Bespreek bij elk woord stap
voor stap de regel.
	Eventueel kan de deelnemer nog eens kijken naar Taalkaart 26 over korte en lange klanken.
2. 	Bedenk samen met de deelnemer meer woorden zoals haken. Laat de deelnemer deze hardop
zeggen. Volg stap voor stap de regel. Laat hem daarna het woord opschrijven. Kijk ze samen na.
Bijvoorbeeld:
		
3.

de taken, wij maken, de ramen, we hopen, de knopen, de bomen, de buren, we sturen, …

Laat de deelnemer een lijstje aanleggen in zijn map met woorden zoals haak – haken:

haak - haken

keel - kelen

poot - poten

huur-huren

raam - ramen

reep - repen

loop - lopen

stuur - sturen

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

4. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen met woorden volgens deze regel. Hij moet de zinnen in
het meervoud zetten.
Bijvoorbeeld:
		

De boom staat in de tuin.

		

Ik maak het raam schoon.
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Hak - hakken
Wat leer je?
Je leert waarom je in ‘hakken’ een dubbele k schrijft.

VOORBEELD

wij h[a]ken

wij hak - ken

wij hakken

Spreek het woord langzaam uit.
Luister naar het eerste deel van het woord.
Je hoort h[a] - ken.
Je zegt een [a].
Je schrijft de medeklinker die erna komt twee keer: hakken.
de k[i]pen

de kip - pen

de kippen

de b[o]sen

de bos - sen

de bossen

wij t[e]len

wij tel – len

wij tellen

het n[u]mer

het num – mer

het nummer

Dus: na een korte klank schrijf je altijd twee medeklinkers.
Want anders spreek je die uit als een lange klank.
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Hak - hakken
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen naar het voorbeeld. Bespreek eventueel de betekenis. Bespreek bij elk woord stap
voor stap de regel.
	Eventueel kan de deelnemer nog eens kijken naar Taalkaart 26 (a-aa, e-ee, o-oo, u-uu) over
korte en lange klanken.
2. 	Bedenk samen met de deelnemer meer woorden zoals ‘hakken’. Laat de deelnemer ze hardop
zeggen. Volg stap voor stap de regel. Laat hem daarna het woord opschrijven. Kijk ze samen na.
Bijvoorbeeld:
		

de katten, de bakken, wij pakken, de jassen, de passen, de tassen, de ballen

		

wij zetten, de flessen, de vissen, de kippen, wij likken, wij missen, dikke, de zonnen,

		

wij stoppen, de klokken, de sokken, de bussen, ….

3.

Laat de deelnemer een lijstje aanleggen in zijn map met woorden zoals hak – hakken:

hak - hakken

bel - bellen

pot - potten

put-putten

kip - kippen

stap - stappen

mes - messen

stop - stoppen

mus - mussen

stip - stippen

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

4. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen met woorden volgens deze regel. Hij moet de zinnen in
het meervoud zetten.
Bijvoorbeeld:
		

De man vist met de hengel.

		

Ik zit in het bos op een boomstam.
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Lettergrepen
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden in lettergrepen kunt verdelen.

VOORBEELD 1

voetbal
kasten
boeren

voet - bal
kas - ten
boe - ren

‘Voetbal’ bestaat uit twee lettergrepen: in elke lettergreep zit minstens één
klinker: oe in voet en a in bal.
In een lettergreep zit altijd minstens één klinker.
Het helpt je om een woord goed te schrijven als je het in lettergrepen kunt
verdelen.

VOORBEELD 2

bomen
letters

bo- men
let - ters

Woorden als ‘bomen’ en ‘letters’ kunnen moeilijker zijn om te schrijven.
Bij ‘bomen’ hoor je een lange [oo]-klank maar schrijf je één o.
Bij ‘letters’ schrijf je de t dubbel.
Zie hiervoor Taalkaarten 42 en 43 over ‘haken’ en ‘hakken’.

VOORBEELD 3

de formulieren
Amsterdam
de achteruitgang
de tentoonstelling
de opdrachten

for – mu – lie - ren
Am – ster - dam
ach - ter – uit - gang
ten – toon – stel - ling
op – drach - ten

Ook in langere woorden zie je in elke lettergreep minstens één klinker.
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Lettergrepen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek de voorbeelden met de deelnemer. Hoort de deelnemer dat de woorden uit meerdere
lettergrepen bestaan?
2. 	Vertel de deelnemer dat een lettergreep soms een woord kan zijn met een eigen betekenis,
maar soms ook niet. Bijvoorbeeld:
		

de supermarkt

		

de damesjas

		

het verkeerslicht

		

de waterfles

3.

Zeg de volgende woorden hardop.
Laat de deelnemer de woorden hardop nazeggen, in lettergrepen.

		

de prullenbak

de auto

het internet

		

de aardappel

de messen

de kinderen

		

het stoplicht

de oven

de telefoon

		

het theekopje

de tafel

wij gebruiken

4. Geef de deelnemer de volgende woorden.
Laat hem de klinkers onderstrepen.
Laat hem daarna de woorden in lettergrepen verdelen:
		

de kastdeur

de koffie

het voetbalveld

		

het speelgoed

de bezem

natuurlijk

		

de voordeur

de bakker

de televisie

		

goedkoop

de zomer

het lepeltje

5. 	Laat de deelnemer een tekst zoeken in zijn Succes!-boekje. Laat hem in deze tekst alle woorden
onderstrepen die uit meer dan één lettergreep bestaan. Laat hem vervolgens deze woorden in
lettergrepen opschrijven.
6. 	Schrijf de woorden uit oefening 2, 3 en 4 op stroken papier, met op elke strook één lettergreep.
Laat de deelnemer de lettergrepen samenvoegen tot goede woorden. (Geef niet alle woorden
tegelijk, want dat zijn er erg veel!)
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Spelling:
Werkwoorden

Taalkaarten Spelling: Werkwoorden

Hoofdonderwerp: Spelling: Werkwoorden
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Werkwoord
herkennen

Je leert wat een werkwoord is en hoe je
een werkwoord kunt vinden in een zin.

x

De stam van het
werkwoord

Je leert hoe je de stam van het
werkwoord vindt.

x

46

Ik werk, jij werkt,
wij werken

Je leert hoe je werkwoorden in de
tegenwoordige tijd schrijft.

x

47

Werkten en
volgden

Je leert hoe je werkwoorden in de
verleden tijd schrijft.

x

48

Gewerkt en
gevolgd

Je leert hoe je werkwoorden in de
voltooide tijd schrijft.

x

49

Kennen en kunnen

Je leert het verschil tussen de
werkwoorden kennen en kunnen.

x

50

Liggen en leggen

Je leert het verschil tussen de
werkwoorden liggen en leggen.

x

51

Jij werkt - werk jij?

Je leert dat je alleen de stam gebruikt als
je of jij achter het werkwoord staat.

x

52

Kom hier!

Je leert hoe je de gebiedende wijs van
het werkwoord schrijft.

x

53

Lopen - liep gelopen

Je leert dat er bij sommige werkwoorden
veel verandert in de verleden tijd en in
het voltooid deelwoord.

x

54

Scannen, scande,
gescand

Je leert hoe je werkwoorden uit het
Engels schrijft in de verleden tijd en als
voltooid deelwoord.

45

x

55

IN | Spelling: Werkwoorden | Werkwoord herkennen | 45

Werkwoord herkennen
Wat leer je?
Je leert wat een werkwoord is en hoe je een werkwoord kunt vinden in een
zin.

VOORBEELD 1

Ik werk bij de boer.
Hij werkt bij de boer.
Wij werken bij de boer.
Met het werkwoord geef je aan wat iets of iemand doet.

VOORBEELD 2

Hij werkt bij de boer.
Hij pakt de pen.

Werkt hij bij de boer?
Pakt hij de pen?

Je kunt het werkwoord vinden door de zin te veranderen in een vraag.
Het werkwoord komt dan aan het begin van de zin te staan.
Tip: gebruik alleen de woorden uit de zin zelf om de zin vragend te maken.

VOORBEELD 3

Ik werk bij de boer.
Zij werken hard.

Ik werkte bij de boer.
Zij werkten hard.

Je kunt het werkwoord ook vinden door de zin in een andere tijd te zetten.
Van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd of andersom.

VOORBEELD 4

Ik werk bij de boer.
Zij werken bij de boer.

Wij werken bij de boer.
Hij werkt bij de boer.

Je kunt het werkwoord ook vinden door de persoon te veranderen van
enkelvoud naar meervoud of andersom.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

IN | Spelling: Werkwoorden | Werkwoord herkennen | 45

Werkwoord herkennen
Oefensuggesties begeleider
1.	Bekijk en bespreek de zinnen van voorbeeld 1. Bespreek eventueel de betekenis. Geef de
deelnemer een aantal zinnen met een duidelijk herkenbaar werkwoord. Bespreek met de
deelnemer wat het werkwoord zou kunnen zijn in de zin: wat doet iemand?
2.

Doe hetzelfde met de zinnen van voorbeeld 2, 3 en 4.

	Verduidelijk met een aantal extra zinnen de manier waarop je het werkwoord in de zin kunt
vinden.
3. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen. Dit moeten zinnen zijn met één werkwoord. Hij moet nu
zelf het werkwoord in de zin vinden. Laat hem het werkwoord in de zin onderstrepen. Bespreek
daarna met hem hoe hij het werkwoord heeft gevonden, welke manier hij heeft gebruikt.
Let op!
	Deelnemers met een anderstalige achtergrond vinden het vaak lastig om de verleden tijd van
een werkwoord te vinden. Ze gebruiken vaak de voltooid tegenwoordige tijd.
Voorbeeld:
		

“ik heb bij de boer gewerkt” is dan makkelijker dan “ik werkte bij de boer”.
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De stam van het werkwoord
Wat leer je?
Je leert hoe je de stam van het werkwoord vindt.

VOORBEELD

		

de stam

Ik werk in de fabriek.
Ik volg de vrouw.		
Ik bel naar huis.		
Ik woon in Schiedam.
Ik lees het boek.		
Ik proef de soep.		
Ik reis naar Frankrijk.
Ik zie mijn zusje.		
Ik ga naar mijn werk.

werk
volg		
bel
woon
lees
proef
reis
zie
ga

De stam is de ik-vorm van het werkwoord.

Let op:
Een woord mag niet eindigen op een v of een z.
Daarom is het:
Ik proef en niet ik proev.
Ik reis en niet ik reiz.
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De stam van het werkwoord
Oefensuggesties begeleider
1.

Neem samen het voorbeeld door. Begrijpt de deelnemer wat de stam is?

2.

Laat de deelnemer van de volgende werkwoorden de stam opschrijven:

		denken

zitten

slapen

schrijven

doen

		houden

wassen

stelen

geven

slaan

		lachen

winnen

dragen

verliezen

staan

		poetsen

trekken

varen

wijzen

zien

Laat de deelnemer daarna zinnen maken met de stam van bovenstaande werkwoorden.
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Ik werk, jij werkt, wij werken
Wat leer je?
Je leert hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijft.

VOORBEELD 1

Ik werk vandaag in de winkel.
Jij volgt de tv-serie.
Hij belt naar zijn moeder.
Wij lopen naar huis.
Als iets nu gebeurt, gebruik je de tegenwoordige tijd van het werkwoord.

VOORBEELD 2

ik

werk

stam

jij (je, u)

werkt

stam + t

hij (zij, ze, het)

werkt

stam + t

wij (we)

werken

hele werkwoord

jullie

werken

hele werkwoord

zij (ze)

werken

hele werkwoord

Het hele werkwoord is werken.
De stam is werk.
Bij jij (je, u) en hij (zij, ze, het) schrijf je de stam + t.
Bij wij (we), jullie, zij (ze) schrijf je het hele werkwoord.
Let op:
Werk
je hier?
Volg
jij hem?
Als je of jij achter het werkwoord staat, gebruik je alleen de stam.
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Ik werk, jij werkt, wij werken
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen met de deelnemer voorbeeld 1 door. Benadruk dat dit zinnen zijn die nu gebeuren.
Kan de deelnemer de werkwoorden aanwijzen?
Pak indien nodig Taalkaart 45 erbij (Werkwoord herkennen).
2.

Laat de deelnemer in onderstaande zinnen de werkwoorden onderstrepen:
		

Ik fiets naar school.

		

Johan pakt de tas.

		

Sonja drinkt koffie met melk.

		

Wij eten vanavond rijst met kip.

		

Ze bakken een lekkere taart voor oma.

3. 	Neem samen met de deelnemer voorbeeld 2 door. Bespreek wat er gebeurt met het werkwoord
wanneer de persoon verandert. Pak indien nodig Taalkaart 46 erbij (De stam van het werkwoord).
4. 	Geef de deelnemer hele werkwoorden, waarvan de stam niét eindigt op een -d of -t
(bijvoorbeeld fietsen, kijken, denken, springen). Laat hem er dan rijtjes mee maken, zoals:

fietsen

kijken

denken

springen

ik fiets
jij fietst
u fietst
hij fietst
zij fietst
wij fietsen
jullie fietsen
zij fietsen

5. 	Bedenk samen zinnen met deze werkwoorden. Maak ook vraagzinnen. Let daarbij op ‘jij’ of ‘je’
achter het werkwoord staat. Laat de deelnemer de zinnen opschrijven.
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Werkten en volgden
Wat leer je?
Je leert hoe je werkwoorden in de verleden tijd schrijft.

VOORBEELD 1

Ik werkte gisteren in de winkel.

Wij volgden vroeger de tv-serie.

Als je schrijft over iets van vroeger, kun je de verleden tijd van het werkwoord
gebruiken.

VOORBEELD 2: WERKEN

ik
jij (je, u)
hij (zij, ze, het)
wij (we)
jullie
zij (ze)

tegenwoordige tijd

verleden tijd

werk
werkt
werkt
werken
werken
werken

werkte
werkte
werkte
werkten
werkten
werkten

stam + te
stam + te
stam + te
stam + ten
stam + ten
stam + ten

Het hele werkwoord is werken. De stam is werk.
Bij ik, jij, u en hij, zij, ze, het schrijf je de stam + te.
Bij wij, we, jullie en zij en ze schrijf je de stam + ten.

VOORBEELD 3: VOLGEN

ik
jij (je, u)
hij (zij, ze, het)
wij (we)
jullie
zij (ze)

tegenwoordige tijd

verleden tijd

volg
volgt
volgt
volgen
volgen
volgen

volgde
volgde
volgde
volgden
volgden
volgden

stam + de
stam + de
stam + de
stam + den
stam + den
stam + den

Het hele werkwoord is volgen. De stam is volg.
Bij ik, jij (je, u) en hij (zij, ze, het) schrijf je de stam + de.
Bij wij (we), jullie en zij (ze) schrijf je de stam + den.
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Werkten en volgden
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen voorbeeld 1 door. Benadruk dat dit zinnen zijn over vroeger. Pak indien nodig
Taalkaart 45 erbij (Werkwoord herkennen). Neem samen met de deelnemer voorbeeld 2 door.
Doe hetzelfde met voorbeeld 3. Pak indien nodig Taalkaart 46 erbij (De stam van het
werkwoord).
2. 	Geef de deelnemer hele werkwoorden, waarvan de stam niét eindigt op een -d of -t
(bijvoorbeeld ‘fietsen’, ‘voetballen’, ‘wandelen’, ‘koken’). Laat hem er dan vervolgens rijtjes mee
maken in de verleden tijd. Bedenk samen zinnen met deze werkwoorden. Laat de deelnemer de
zinnen eventueel opschrijven.
fietsen

voetballen

wandelen

koken

ik fietste
Jij (je, u) fietste
hij (zij, ze) fietste
wij (we) fietsten
jullie fietsten
zij (ze) fietsten
3.

Let op!

	Leg de deelnemer uit dat hij bij werkwoorden waarbij de stam eindigt op een -t of -d in de
verleden tijd dus een dubbele -t en -d moet schrijven, als hij het werkwoord wil gebruiken in de
verleden tijd. Bijvoorbeeld:
		

Ik wachtte op de bus.		

Wij wachtten op de bus.

		

Ik brandde me aan de pan.

Wij brandden ons aan de pan.

Leg uit: met werkwoorden als ‘wachten’ en ‘branden’ is op zich niks aan de hand.
	Je gebruikt dezelfde regel, er komt gewoon te/ten of de/den achter. Alleen je ziet dubbel t en
dubbel d in het werkwoord.
4. Laat de deelnemer met de volgende werkwoorden rijtjes maken zoals in oefening 2:
		
5.

wachten, branden, antwoorden, raden, scheiden, starten, posten, praten, groeten

Als de deelnemer niet weet of hij te/ten of de/den moet schrijven, doe dan dit:
Haal -en van het hele werkwoord af.
Kijk of de laatste letter in het woord ’t ex-kofschip zit.
Is de laatste letter een t, x, k, f, s, ch of p, gebruik dan + te/ten.
Als dat niet zo is, gebruik dan + de/den.
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Gewerkt en gevolgd
Wat leer je?
Je leert hoe je werkwoorden in de voltooide tijd schrijft.

VOORBEELD 1

Ik heb gisteren in de winkel gewerkt.
Wij hebben vroeger de tv-serie gevolgd.
Als je schrijft over iets van vroeger, kun je de voltooide tijd van het werkwoord
gebruiken.

VOORBEELD 2

Ik werk.
Jij volgt.

-

Ik heb gewerkt.
Jij hebt gevolgd.

Het voltooid deelwoord schrijf je vaak zo:
ge + stam + t
ge + werk + t
ge + stam + d
ge + volg + d
Soms begint het werkwoord met ver-, be-, ont-, of her-.
Dan schrijf je alleen stam + t of stam + d.
Als je niet weet of je ge + stam + t of ge + stam + d moet schrijven, doe dan dit:
- Haal -en van het hele werkwoord af.
- Kijk of de laatste letter in het woord ’t ex-kofschip zit.
- Als de laatste letter een t, x, k, f, s, ch of p is, gebruik dan ge + stam + t.
- Als dat niet zo is, gebruik dan ge + stam + d.

VOORBEELD 3

Ik heb gewerkt.

Ik ben verhuisd.

Ik word gebeld. 		

Bij het voltooid deelwoord gebruik je een hulpwerkwoord.
Er zijn drie hulpwerkwoorden: hebben, zijn of worden.
Welke van de drie je gebruikt, moet je leren.
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Gewerkt en gevolgd
Oefensuggesties begeleider
1.

Neem samen voorbeeld 1 door. Benadruk dat dit zinnen zijn over vroeger.

2.

Bekijk samen voorbeeld 2. Bespreek hoe je het voltooid deelwoord maakt.

3.

Laat de deelnemer van de volgende werkwoorden het voltooid deelwoord opschrijven.

		maken

fietsen

		voelen

leren

		voetballen

proeven

		dansen

gebruiken

		spelen

pakken

		koken

knippen

	Laat de deelnemer met de voltooid deelwoorden zinnen maken. Let daarbij op het juiste
hulpwerkwoord: hebben, zijn of worden.
4. Let op!
Vertel de deelnemer dat een voltooid deelwoord niet altijd eindigt op een -d of -t.
Bijvoorbeeld:
		

Ik heb heel hoog gesprongen.

		

Zij is van de trap gevallen.

		

Wij zijn naar huis gegaan.

	Kijk voor meer uitleg op Taalkaart 49 (Gewerkt en gevolgd).
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Kennen en kunnen
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen de werkwoorden kennen en kunnen.

VOORBEELD 1: KENNEN

Ik ken de afspraken.
Jij kent hem niet zo goed.
Hij kent veel spelletjes.
Wij kennen veel Engelse woorden.
Kennen heeft te maken met: weten/kennis.

VOORBEELD 2: KUNNEN

Ik kan goed zingen.
Jij kunt (kan) autorijden.
Hij kan mooi schrijven.
Wij kunnen samen mooie muziek maken.
Kunnen heeft te maken met: doen.
Bij kunnen staat meestal een ander werkwoord in de zin: ik kan goed zingen.
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Kennen en kunnen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen voorbeeld 1 door. Begrijpt de deelnemer de betekenis van kennen? Bedenk samen
nog meer zinnen met dit werkwoord.
Doe hetzelfde met voorbeeld 2.
2.

Laat de deelnemer in de volgende zinnen een vorm van kunnen of kennen invullen.

		

Mijn moeder

goed koken.

		

Ik

veel leuke liedjes.

		

Jij

mooi zingen.

		

Zijn vader

een goede fietsenmaker.

		Hij

mijn zus goed.

		

Wij

naar je verjaardag komen.

		

Jouw broer

Maria.

		

Sara

mooi schrijven.

3.

Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje zinnen opzoeken met kennen en kunnen.
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Liggen en leggen
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen de werkwoorden liggen en leggen.

VOORBEELD 1: LIGGEN

Ik lig in bed.
De hond ligt in zijn mand.
Mijn boek ligt op de tafel.
De appels liggen in de schaal.
Liggen heeft te maken met ergens zijn.
Bij liggen gebeurt niets.

VOORBEELD 2: LEGGEN

Ik leg de baby in bed.
Jij legt de appel op de schaal.
Zij legt haar kleren op de stoel.
Wij leggen onze pennen neer.
Leggen heeft te maken met iets doen.
Bij leggen gebeurt iets.
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Liggen en leggen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen voorbeeld 1 door. Begrijpt de deelnemer de betekenis van liggen? Bedenk samen
nog meer zinnen met dit werkwoord.
Doe hetzelfde met voorbeeld 2.
2.

Laat de deelnemer in de volgende zinnen een vorm van liggen of leggen invullen.

		

De banaan

in de mand.

		

Ik

in het gras.

		

Jij

een brief op de tafel.

		

Zijn vader

zijn boek weg.

		

Hij

naast mij.

		

Wij

je cadeau op tafel.

		

Zij

haar geld in de kluis.

		

Karin

op het strand.

3.

Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje zinnen opzoeken met liggen en leggen.
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Jij werkt - werk jij?
Wat leer je?
Je leert dat je alleen de stam gebruikt als je of jij achter het werkwoord staat.

VOORBEELD 1

Jij werkt in de winkel.
Werk je in de winkel?

Jij volgt de tv-serie.
Volg jij de tv-serie?

Je gebruikt alleen de stam als je of jij achter het werkwoord staat.
Dit is ook zo bij werkwoorden waarvan de stam op een -d eindigt:
Vind jij dat ook?
Houd jij van appels?

VOORBEELD 2

Werkt je broer in de winkel?
Volgt je vriend de tv-serie ook?
Let op:
Soms kun je je vervangen door jouw:
Werkt jouw broer in de winkel?
Volgt jouw vriend de tv-serie ook?
Als dat zo is, schrijf je wel de stam + t.
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Jij werkt - werk jij?
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen voorbeeld 1 en voorbeeld 2 door. Is het verschil tussen de twee voorbeelden
duidelijk?
2.

Maak samen vraagzinnen met ‘je’ of ‘jij’ met de volgende werkwoorden:

		dansen

worden

		denken

kneden

		krijgen

antwoorden

		lopen

rijden

Laat de deelnemer de zinnen opschrijven.
3. 	Laat de deelnemer in de zinnen die hij heeft gemaakt in oefening 2 het woord ‘je’ vervangen
door ‘je broer’, ‘je moeder’, ‘je vriend’. Wat verandert er aan het werkwoord? Laat de deelnemer
deze zinnen opschrijven.
4. Laat de deelnemer in onderstaande zinnen ‘je’ of ‘je broer’ invullen.
		Word

snel beter?

		Loopt

hard?

		Rijdt

snel?

		Vind

dat leuk?

		Zegt

iets?

		

ons nog wel terug?

Vindt
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Kom hier!
Wat leer je?
Je leert hoe je de gebiedende wijs van het werkwoord schrijft.

VOORBEELD
Kom hier!
Blijf daar staan!
Ga zitten.
Bak het vlees in een koekenpan.
Sta op en pak je jas!
Kom, blijf, ga, bak en sta op: dit noemen we de gebiedende wijs.
Je kunt de gebiedende wijs gebruiken als je een opdracht of een instructie wilt
geven.
Het werkwoord staat vooraan in de zin. Er staat geen onderwerp in de zin.
Je gebruikt de ik-vorm van het werkwoord.
Ik kom		
Ik blijf 		
Ik ga		
Ik bak		
Ik sta op

Kom hier!
Blijf daar staan!
Ga maar zitten.
Bak het vlees in de koekenpan.
Sta op en pak je jas!
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Kom hier!
Oefensuggesties begeleider
1.

Bekijk samen met de deelnemer de zinnen uit het voorbeeld. Wat valt er op?
Bespreek de zinnen en de uitleg daarbij.

2. 	Wanneer het begrip stam nog onduidelijkheden geeft bij de deelnemer, bespreek dan samen
Taalkaart 46 (De stam van het werkwoord).
3. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje zinnen in de gebiedende wijs opzoeken. Kijk vooral
naar de instructies. Je kunt ook in gebruiksaanwijzingen of in recepten zoeken.
4. Geef de deelnemer een lijstje met vragen. Laat hem de vragen veranderen in opdrachten.
Bijvoorbeeld:
		

Wil je mij het boek geven?

Geef het boek!		

		

Ga jij je haren kammen?		

Kam je haren!

		

Wil je langzamer lopen?		

Loop langzaam!

		

Wil je je handen wassen?		

Was je handen!

		

Wil je op me wachten?		

Wacht op mij!

		

Kom je me helpen?		

Help mij!
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Lopen - liep - gelopen
Wat leer je?
Je leert dat er bij sommige werkwoorden veel verandert in de verleden tijd en in
het voltooid deelwoord.

VOORBEELD 1

Ik werk in de winkel.
Ik werkte gisteren in de winkel.
Ik heb in de winkel gewerkt.

Ik volg de tv-serie.
Ik volgde vroeger de tv-serie.
Ik heb de tv-serie gevolgd.

Bij deze werkwoorden maak je de verleden tijd met stam + te(n) of stam + de(n)
en het voltooid deelwoord met ge + stam + t of ge + stam + d.

VOORBEELD 2

Ik loop naar school.
Ik liep gisteren naar school.
Ik ben naar school gelopen.

Ik kijk naar de tv.
Ik keek gisteren naar de tv.
Ik heb naar de tv gekeken.

Bij lopen en bij kijken maak je de verleden tijd en het voltooid deelwoord anders
dan bij ‘werken’ en ‘volgen’.
Dit soort werkwoorden noemen we sterke werkwoorden.
Meestal eindigt het voltooid deelwoord op -en.
Je moet deze werkwoorden leren. Je kunt ook in het woordenboek kijken. Achter
een werkwoord staat daar altijd de verleden tijd en het voltooid deelwoord.
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Lopen - liep - gelopen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk en bespreek de zinnen van voorbeeld 1. Dit zijn regelmatige werkwoorden, die allemaal
dezelfde regel volgen. Pak eventueel Taalkaart 48 (Werkten en volgden) en 49 (Gewerkt en
gevolgd) erbij, over de vervoeging van regelmatige werkwoorden in de verleden tijd en de
voltooide tijd.
2. 	Bekijk en bespreek de zinnen van voorbeeld 2. Wat verandert er aan de werkwoorden in de
verleden tijd en de voltooide tijd? Bespreek het verschil met de werkwoorden uit voorbeeld 1.
3. 	Bespreek samen met de deelnemer de verleden tijd en het voltooid deelwoord van de volgende
werkwoorden en laat hem zinnen maken met de werkwoorden:
		

schrijven, kopen, gaan, kunnen, rijden, staan, vallen			

4. Laat de deelnemer een lijst aanleggen in zijn map met sterke werkwoorden.

Werkwoord

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

vliegen

vloog

gevlogen

slapen

sliep

geslapen

........

........

........

........

........

........

5. 	Geef de deelnemer onderstaande zinnen. Laat hem de zinnen in de verleden tijd (en/of de
voltooide tijd) schrijven.
	Deze oefening kan ook andersom: geef de deelnemer de zinnen in de verleden of voltooide tijd
en laat hem de zinnen in de tegenwoordige tijd schrijven.
		

De kat ligt op de bank.

		

We eten rijst met kip.

		

Hij drinkt thee met suiker.

		

De vrouw zit op de stoel.

		

Ik geef bloemen aan jou.

		

De man denkt aan zijn zoon.

		

De jongen roept naar zijn vriendje.
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Scannen, scande, gescand
Wat leer je?
Je leert hoe je werkwoorden uit het Engels schrijft in de verleden tijd en als
voltooid deelwoord.

VOORBEELD 1

Hij scande de brief voor zijn collega.
Ik was laat dus ik racete naar huis.
Jij downloadde het bestand.
Wij timeden de reis perfect.
Als je werkwoorden uit het Engels in de verleden tijd wilt zetten, doe je dat net
zoals bij Nederlandse werkwoorden. Je gebruikt stam + te / + ten of
stam + de / + den.
Om te weten of het + te / + ten of + de / + den moet zijn, gebruik je de regel van
‘t ex-kofschip’ (zie Taalkaart 49).

VOORBEELD 2

Hij heeft de brief voor zijn collega gescand.
Ik was laat, dus ik ben naar huis geracet.
Jij hebt het bestand gedownload.
Wij hebben de reis perfect getimed.
Als je een voltooid deelwoord wilt maken, doe je dat net zoals bij de meeste
Nederlandse werkwoorden: je zet ge- voor de stam en een -d of -t erachter.
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Scannen, scande, gescand
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen met de deelnemer de zinnen van voorbeeld 1 en 2. Lees de zinnen daarna hardop
voor en laat de deelnemer de verleden en voltooide tijden van de werkwoorden opschrijven.
2. 	Laat de deelnemer de volgende invuloefening met werkwoorden uit het Engels maken. Hij
moet daarbij de werkwoorden in de verleden tijd (VT) of in de voltooide tijd (VD) zetten.
		

Ik heb gisteren de hele avond

		

jij dit bestand gisteren al? (downloaden VT).
onze nieuwe kleding die we in de stad gekocht hadden. (showen VT).

		

We

		

Ik

		

Ik heb gisteren met hem

		

Gisteren

		

Ik heb die opmerking maar even
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Spelling: Extra

Spelling:
Extra

Taalkaarten Spelling: Extra

Hoofdonderwerp: Spelling: Extra
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Kastdeur

Je leert dat langere woorden soms uit
meer delen bestaan en dat je die delen
aan elkaar schrijft.

x

Tussen -en , -e of -s

Je leert wanneer je -en, -e of -s schrijft in
samengestelde woorden.

x

57

Baby’s

Je leert wanneer je in het meervoud een
’s schrijft.

x

58

Druif - druiven,
prijs - prijzen

Je leert dat de f en de s aan het eind van
een woord kunnen veranderen als je het
woord langer maakt.

Idee - ideeën

Je leert wanneer een woord in het
meervoud een ën krijgt.

x

60

’s Ochtends

Je leert hoe je woorden met ’s voor het
woord schrijft.

x

61

Café en crème

Je leert hoe je woorden met een accent
(é, è of ê) schrijft.

x

62

Computer, diner en
cappuccino

Je leert dat er in het Nederlands veel
woorden zijn die uit andere talen komen.

x

63

Jasje en kettinkje

Je leert hoe je kunt schrijven dat iets
klein is.

x

64

Lang, langer, langst

Je leert wat je kunt schrijven als je
dingen of mensen met elkaar vergelijkt.

x

65

Afkortingen

Je leert wat afkortingen zijn en hoe je ze
schrijft.

x

66

56

x

59

IN | Spelling: Extra | Kastdeur | 56

Kastdeur
Wat leer je?
Je leert dat langere woorden soms uit meer delen bestaan en dat je die
delen aan elkaar schrijft.

VOORBEELD

de kastdeur

=

kast

+

deur

Het woord ‘kastdeur’ is één woord. Het bestaat uit twee woorden: ‘kast’ en
‘deur’. Je schrijft de woorden aan elkaar.

het taalboek
de boomstam
de taalles
het leesboek
de deurbel
het kookboek
de dakpan
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=
=
=
=
=
=
=

taal
boom
taal
lees
deur
kook
dak

+
+
+
+
+
+
+

boek
stam
les
boek
bel
boek
pan
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Kastdeur
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de voorbeeldwoorden hardop voor en laat de deelnemer ze nazeggen. Bespreek eventueel
de betekenis. Laat de deelnemer van elk woord de beide delen afzonderlijk hardop zeggen (kast,
deur) en daarna weer als één woord (kastdeur).
2. 	Leg uit dat een woord als kastdeur één woord is. Je schrijft het aan elkaar, ook al bestaat het uit
twee woorden. Laat de deelnemer de woorden nog eens hardop zeggen en dan opschrijven.
3. 	Geef deelnemers nog meer woorden die uit twee woorden bestaan en laat de deelnemer de
woorden opschrijven die hij wil leren. Bijvoorbeeld:
		

de tuinstoel, de broekzak, de voetbal, de ringvinger, de wasmachine, de huisvrouw, de rugzak

Bedenk eventueel samen met de deelnemer nieuwe woorden.
4. 	Soms bestaan lange woorden zelfs uit drie woorden, zoals de voetbaltas. Geef en/of bedenk
samen nog meer woorden die uit drie woorden bestaan en laat de deelnemer ze opschrijven.
Bijvoorbeeld:
		
5.

de voetbaltas, de eetkamerstoel, …

(Deze oefening alleen doen als de deelnemer NT2-er is.)

	Laat de deelnemer uitzoeken welk deel van het samengestelde woord het lidwoord bepaalt:
de huisdeur (maar het is het huis)
de meisjesfiets (maar het is het meisje)
Regel: Het samengestelde woord krijgt altijd het lidwoord van het laatste deel van het woord.
6. Laat de deelnemer woorddelen bij elkaar zoeken. Bijvoorbeeld:
		brood

taart

		huis

boek

		lees

kamer

		appel

mes

7.

Laat de deelnemer zo veel mogelijk samengestelde woorden bedenken die beginnen met:

		

tuin-

		huisLaat de deelnemer zoveel mogelijk samengestelde woorden bedenken die eindigen met:
		

-boek

		-bal
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Tussen -en, -e of -s
Wat leer je?
Je leert wanneer je -en, -e of -s schrijft in samengestelde woorden.

VOORBEELD 1

de hond

de honden

het hondenhok

‘Honden’ schrijf je met -en. Daarom schrijf je ‘hondenhok’ met een -en ertussen.
de fiets
de pan

+
+

de maker
de koek

=
=

de fietsenmaker (want: de fietsen)
de pannenkoek (want: de pannen)

VOORBEELD 2

de ruimte
de groente
de vitamine

+
+

de ruimte(n/s)
de soep
de pil

=
=

het ruimteschip

de groentesoep (want: groenten of groentes)
de vitaminepil
(want: vitaminen of vitamines)

VOORBEELD 3

het station

de stations

het stationsplein

het meisje

+

de fiets

=

de meisjesfiets

Let op!
het station
het meisje

+
+

de straat
de stem

=
=

de stationsstraat (want het is ook: stationsplein)
de meisjesstem (want het is ook: de meisjesfiets)
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Tussen -en, -e of -s
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de woorden van voorbeeld 1 voor. Bespreek eventueel de betekenis. Leg de regel uit. Laat
de deelnemer de woorden nog eens hardop zeggen en dan opschrijven.
2. 	Doe hetzelfde met de woorden uit voorbeeld 2 en 3. Geef eventueel nog extra voorbeelden van
woorden waarbij je de tussen-s niet hoort.
3. 	Bedenk samen nog meer woorden met -en, -e of -s ertussen of kijk naar onderstaande
woorden. Kan de deelnemer aan de hand van de kaart uitleggen waarom de woorden zo
geschreven zijn?
		

de kersentaart, de pannenkoek , de secondewijzer,

		

de koningszoon , de bedrijfsleider, de dameskleding

4. 	Maak een invuloefening met woorden of zinnen waarin tussen-en of tussen-s ingevuld moet
worden. Bijvoorbeeld:
		

Het meisje rijdt op een jongen…fiets.

		

In de plant…winkel staan mooie planten te koop.
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Baby’s
Wat leer je?
Je leert wanneer je in het meervoud een ‘s schrijft.

VOORBEELD

de oma
de auto
het menu
de taxi
de hobby

de oma’s
de auto’s
de menu’s
de taxi’s
de hobby’s

Als een woord eindigt op -a, -o, -u, -y of -i, dan schrijf je er in het meervoud een
’s achter. Dus: één oma, twee oma’s.
Je schrijft oma’s omdat je anders [a] hoort; een korte klank.
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Baby’s
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de woorden van het voorbeeld voor. Bespreek eventueel de betekenis. Laat de deelnemer
de woorden nazeggen en de meervouden opschrijven. Leg uit dat je hier ’s schrijft, omdat je het
woord anders verkeerd zou uitspreken.
Dat geldt alleen niet voor de y, die spreek je altijd uit als [ie].
2.

Geef de deelnemer woorden die in het meervoud -s of -’s krijgen.
Laat de deelnemer de woorden die hij wil leren in het meervoud zeggen en opschrijven.
Bijvoorbeeld:

		

de dame, de logé, de alinea, de tante, de cavia, het risico, de garantie, de actie, de foto,
de video, de piano, de accu, de dia, de opa, de paraplu

	Bedenk samen met de deelnemer nog meer woorden met een -a, -o, -u, -y of -i op het eind en
laat de deelnemer deze woorden in het meervoud zeggen en opschrijven.
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Druif - druiven, prijs - prijzen
Wat leer je?
Je leert dat de f en de s aan het eind van een woord kunnen veranderen als je het
woord langer maakt.

VOORBEELD 1

Ik schrijf een brief aan de gemeente.
Ik schrijf twee brieven aan de gemeente.
Soms zie je een f aan het eind van een woord. Als je die woorden langer maakt,
verandert vaak de letter. De f wordt een v.

de brief
half

-

de brieven
halve

VOORBEELD 2

Dat is een mooie prijs.
Dat zijn mooie prijzen.
Soms zie je een s aan het eind van een woord. Als je die woorden langer maakt,
verandert vaak de letter. De s wordt een z.

de prijs
vies
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Druif - druiven, prijs - prijzen
Oefensuggesties begeleider
1.

Neem samen voorbeeld 1 door. Is het duidelijk wat er gebeurt?

2.

Neem samen voorbeeld 2 door. Is het duidelijk wat er gebeurt?

3.

Vraag de deelnemer om de volgende woorden op te schrijven.
Laat hem het meervoud erachter opschrijven.

		

de baas

		

de neus

		

de kies

		

de reis

		

de neef

		

het bedrijf

		

ik proef

		

ik leef

4. Doe hetzelfde met de volgende woorden.
		

de vaas

		

de rits

		

de straf

		

de roos

		

het mes

		blaf
		
5.

de dief

Let op:
Leg uit dat er uitzonderingen zijn op deze regel, bijvoorbeeld:
• kaars - kaarsen
• mens - mensen
• dans - dansen
Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kun je deze woorden bespreken.
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Idee - ideeën
Wat leer je?
Je leert wanneer een woord in het meervoud -ën krijgt.

VOORBEELD 1

de stoel
de tafel

-

de stoelen
de tafels

Meestal gebruiken we -en of -s om meervoud te maken.

VOORBEELD 2

het idee
de zee
de knie

-

de ideeën
de zeeën
de knieën

Soms eindigt een woord op -ie of -ee. Als de klemtoon op de laatste lettergreep
ligt, schrijf je + ën in het meervoud.

VOORBEELD 3

de actie
de portemonnee
de bacterie

-

de acties
dde portemonnees
de bacteriën

De meeste woorden op -ie waarbij de klemtoon niet op de laatste lettergreep
valt, krijgen in het meervoud een s (de actie, de acties).
Maar sommige woorden die eindigen op -ie of -ee (en de klemtoon ligt niet op de
laatste lettergreep) krijgen alleen een +n in het meervoud. Op de laatste e van
het woord schrijf je dan puntjes (de bacterie, de bacteriën).
Als je niet weet of het meervoud -s moet zijn of een ë met puntjes, zoek dit dan
op.
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Idee - ideeën
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem voorbeeld 1 en 2 samen door. Lees de woorden hardop voor, met de klemtoon bij
voorbeeld 2 duidelijk benadrukt. Begrijpt de deelnemer wat klemtoon is? Zo niet, leg dit dan
eerst uit.
2. 	Neem voorbeeld 3 samen door. Lees de woorden weer hardop voor, met de klemtoon duidelijk
benadrukt. Begrijpt de deelnemer waarom er nu geen extra -e in het meervoud moet komen?
3.

Laat de deelnemer de volgende woorden opschrijven.

		drie
		

de olie

		

de kopie

		

de fantasie

Laat de deelnemer er vervolgens de meervoudsvorm achter zetten.
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’s Ochtends
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden met ’s voor het woord schrijft.

VOORBEELD 1

Ik ga ’s ochtends naar school.
Hij is ’s woensdags vrij.
Vroeger schreven we des ochtends. En dat betekende: in de ochtend.
Nu schrijven we ’s in plaats van des.
Na de ’s schrijf je een spatie.

des middags → ’s middags

VOORBEELD 2

’s Winters is het koud.
’s Woensdags ben ik altijd vrij.
De ’s schrijf je nooit als hoofdletter. Dus als het woord met de ’s vooraan in de zin
staat, schrijf je de volgende letter als een hoofdletter.
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’s Ochtends
Oefensuggesties begeleider
1. 	Lees de zinnen van voorbeeld 1 voor. Bespreek eventueel de betekenis. Bedek de zinnen en laat
de deelnemer de zinnen opschrijven.
2.

Doe hetzelfde met de zinnen van voorbeeld 2.

3. 	Bedenk samen nog meer woorden met ’s aan begin van een woord. Laat de deelnemer de
woorden die hij wil leren hardop zeggen en opschrijven. Kijk ze samen na. Bijvoorbeeld:
		

’s middags, ’s avonds, ’s nachts, ’s zomers, ’s maandags, ’s zaterdags

4. 	Bedenk een paar zinnen die beginnen met een woord met ’s. Laat de deelnemer ze hardop
zeggen en opschrijven. Kijk ze samen na.
		

’s Ochtends drink ik altijd thee.

		

’s Zaterdags koop ik altijd bloemen op de markt.

5.

Laat de deelnemer een lijstje met deze woorden aanleggen in zijn map:

’s ochtends
’s woensdags
’s morgens
........
........
........

6. 	Laat de deelnemer in zinnen de woorden vervangen die met ’s geschreven kunnen worden.
De deelnemer schrijft de zinnen over met daarin de ’s- woorden. Bijvoorbeeld:
		

In de ochtend ga ik naar Schiedam.

		

In de winter is het koud.

		

Op woensdag ga ik naar de markt.
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Café en crème
Wat leer je?
Je leert hoe je woorden met een accent (é, è of ê) schrijft.

VOORBEELD 1

het café
de logé
de paté
de coupé (treincoupé)
Je zegt en hoort een [ee] maar je schrijft é.

VOORBEELD 2

de crème
de scène
het appèl
de ampère
Je zegt en hoort een [eh] maar je schrijft è.

VOORBEELD 3

de enquête
de crêpe
de gêne
Je zegt en je hoort een [eh] maar je schrijft ê.
Deze woorden komen uit het Frans.
Soms zie je een é, een è of een ê. Deze tekens boven de e noem je accenten.
Ze geven aan hoe je het woord goed moet uitspreken.
Deze woorden moet je leren of opzoeken in je woordenboek.
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Café en crème
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de woorden van voorbeeld 1 en lees ze voor. Bespreek eventueel de betekenis.
Bedek de woorden en laat de deelnemer de woorden opschrijven.
Doe hetzelfde met de woorden van voorbeeld 2 en 3.
2. 	Bied nog meer woorden aan met deze accenten. Beperk je tot de woorden die de deelnemer
wil leren en laat hem die opschrijven.
		

de rosé, volière, …

3. 	Laat de deelnemer een lijstje met deze woorden aanleggen in zijn map. Hiervoor kan hij
woorden met deze accenten opzoeken in zijn Succes!-boekje, in een krant of tijdschrift.

café

crème

enquête

paté

scène

crêpe

logé

........

........

........

........

........

4. 	Maak op losse kaartjes een Memoryspel met deze woorden. Je maakt telkens twee dezelfde
kaartjes van elk woord. Speel Memory met de deelnemer.
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Computer, diner en cappuccino
Wat leer je?
Je leert dat er in het Nederlands veel woorden zijn die uit andere talen komen.

VOORBEELD

Mijn computer doet het niet meer. Hij is gecrasht.
Hij bestelt twee cappuccino’s op het terras.
Ik heb morgen een diner op mijn werk
Hij is overspannen; hij heeft te veel stress op z’n werk.
In het Nederlands zijn er veel woorden die uit een andere taal komen. Ze komen
bijvoorbeeld uit het Engels, het Frans of het Duits.
Hoe je deze woorden schrijft, kun je opzoeken in een woordenboek. Deze
woorden moet je leren.
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Computer, diner en cappuccino
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bespreek de dikgedrukte woorden. Leg uit dat ge- in ‘gecrasht’ Nederlands is. In het Engels
hebben ze geen woorden met ge-. Hier is het buitenlandse woord ‘crash’ overgenomen en
hebben we er een Nederlands woord van gemaakt door ge- ervoor en -t erachter te zetten.
2. 	Bedenk samen nog meer woorden die uit een andere taal komen en nu ook Nederlandse
woorden zijn, en die de deelnemer wil leren schrijven.
Bijvoorbeeld:
		

‘computeren’, ‘gefaxt’, ‘downloadde’, ‘restaurant’, ‘café, ‘e-mail’, ‘baby’

Laat de deelnemer zinnen maken met deze woorden.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

1F | Spelling: Extra | Jasje en kettinkje | 64

Jasje en kettinkje
Wat leer je?
Je leert hoe je kunt schrijven dat iets klein is.

VOORBEELD 1

De kleine hond loopt buiten met zijn kleine baas.
Het hondje loopt buiten met zijn baasje.
Als je wilt schrijven dat iets klein is, kun je dat op verschillende manieren doen.
Je kunt schrijven: de kleine hond.
Je kunt ook schrijven: het hondje.
Je kunt schrijven: zijn kleine baas.
Je kunt ook schrijven: zijn baasje.

VOORBEELD 2

de kleine jas
de kleine ketting
de kleine boom
de kleine tafel
de kleine slang

het jasje
het kettinkje
het boompje
het tafeltje
het slangetje

Als je wilt schrijven dat iets klein is, gebruik je -je, -kje, -pje, -tje of
-etje achter het woord.
Woorden die eindigen op –je zijn altijd het-woorden.
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Jasje en kettinkje
Oefensuggesties begeleider
1.

Laat de deelnemer bij de volgende woorden de verkleinwoorden bedenken.

		

de stoel		

het ding

		

de tas		

het raam

		

de droom		

de appel

		

de lamp		

de oefening

		
2. 	Laat de deelnemer voor zichzelf vijf woorden kiezen waarvan hij graag zeker wil weten of hij het
verkleinwoord goed schrijft. Oefen het correct schrijven van deze vijf woorden.
3. 	Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kun je bespreken dat bij verkleinwoorden op een
a, é, o of u, de klinker wordt verdubbeld. Op de é valt dan wel het accent weg.
4. 	Geef een tekst op 1F-niveau waarin verkleinwoorden voorkomen. Laat de deelnemer de
verkleinwoorden omcirkelen en de verkleinvorm onderstrepen.
5. 	Laat de deelnemer de volgende zinnen opschrijven, de verkleinwoorden omcirkelen en de
verkleinvormen onderstrepen:
		

Ik vind dit wel een mooi plekje om de tent neer te zetten.

		

Heb jij ook zo’n zin in een drankje?

		

Doe jij het lampje even aan?

		

Wij vinden dat een heel handig dingetje.

		

Ze hebben een zoontje gekregen.

		

Zullen we een filmpje kijken vanavond?

		

Het ringetje is gebroken.
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Lang, langer, langst
Wat leer je?
Je leert wat je kunt schrijven als je dingen of mensen
met elkaar vergelijkt.

VOORBEELD 1

Ali is een lange man.
Peter is een langere man dan Ali.
Theo is de langste man van de groep.
lang,

langer,

langst

VOORBEELD 2

Ali is lang.
Peter is langer.
Theo is het langst.
Mijn tas is mooi.
Jouw tas is mooier.
Haar tas is het mooist.
De jas is nieuw.
De broek is nieuwer.
De trui is het nieuwst.		
						
Als je dingen met elkaar vergelijkt, kun je -er of -st achter het woord zetten.

VOORBEELD 3

weinig
veel
goed
graag

minder
meer
beter
liever

minst
meest
best
liefst

Er zijn een paar woorden waarbij het anders gaat. Die moet je leren.
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Lang, langer, langst
Oefensuggesties begeleider
1.

Bespreek de voorbeelden met de deelnemer.

2.

Leg uit dat je soms een -e schrijft achter de vergrotende of de overtreffende trap, zoals bij:

		

Ali is een lange man.

		

Peter is een langere man dan Ali.

		

Theo is de langste man van de groep.

Kijk hiervoor naar Taalkaart 71: Een mooi huis, het mooie huis.
3.

Let op: Leg uit dat er een andere regel geldt wanneer een woord eindigt op een r. Bijvoorbeeld:

		

De laatste letter van duur is een r.

		

Daarom zet je -der achter het woord.

		

Je schrijft dus duurder.

Oefen met woorden die op een -r eindigen. Bijvoorbeeld:
		

donker, raar, zwaar, lekker.

4. 	Geef de deelnemer de volgende zinnen en laat hem de vergrotende of overtreffende trap
onderstrepen:
		

Het huis op de hoek is het grootste huis in de straat.

		

Jij rent sneller dan ik.

		

Ik vind die foto het mooist.

		

Jij zit in een vollere klas dan ik.

		

Hij drinkt liever koffie dan thee.

		

Ik vind fietsen leuker dan lopen.

		

Arie heeft mooiere kleren dan Paul.

5.

Laat de deelnemer de volgende oefening invullen:

		

Ik ben vandaag heel erg

		

Ik ben

		

Hij is echt de

		

Zij is een beetje

		

Werkt dit apparaat

		

Ik eet

		

Hij heeft altijd al
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dan mijn broer. (handig)
mens die ik ken. (slim)
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Afkortingen
Wat leer je?
Je leert wat afkortingen zijn en hoe je ze schrijft.

VOORBEELD

Wilt u a.u.b. iets eerder komen? (alstublieft)
Het feest kost 10 euro p.p. (per persoon)
Ik kom wat later i.v.m. de verjaardag van Jos. (in verband met)
Voeg een halve kg bloem toe. (kilogram)
A.u.b. noemen we een afkorting. Je schrijft bij afkortingen vaak alleen de eerste
letter van de woorden. Soms de eerste paar letters.
Er zijn er een heleboel. Dit zijn de belangrijkste:
a.u.b.
d.m.v.
i.v.m.
p.p.
t/m
enz.
afz.
incl.
dhr.
mw.
NL
tv
kg

alstublieft
door middel van
in verband met
per persoon
tot en met
enzovoorts
afzender
inclusief
de heer
mevrouw
Nederland
televisie
kilogram

Je kunt de betekenis van afkortingen opzoeken in het woordenboek. Daarin zie je
ook hoe je de afkorting schrijft.
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Afkortingen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Kijk samen met de deelnemer naar de afkortingen van het voorbeeld. Kent hij de afkortingen?
Weet hij de betekenis van deze afkortingen? Bespreek de betekenis van deze afkortingen, ook
van de afkortingen die hij nog niet kent.
2.

Kent de deelnemer nog andere afkortingen? (denk aan blz. wc, KLM)

3. 	Misschien komt de deelnemer in zijn werk ook afkortingen tegen. Laat de deelnemer ze
opschrijven in zijn map met de betekenis erachter. Bijvoorbeeld:

afkorting

hele woorden

p.w.

per week

p.

pagina

KLM

Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij

........

........

........

........

4.	Bekijk samen met de deelnemer kleine advertenties in de plaatselijke krant. Hierin staan vaak
afkortingen. Laat de deelnemer de afkortingen onderstrepen. Zijn alle afkortingen bekend?
Bespreek de betekenis van de afkortingen.
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Grammatica

Grammatica

Taalkaarten Grammatica

Hoofdonderwerp: Grammatica
Titel kaart

Wat leer je?

IN

1F

2F

Nr.

Onderwerp
herkennen

Je leert hoe je het onderwerp in de zin
kunt vinden.

x

Me of mijn en jou of
jouw

Je leert het verschil tussen me en mijn en
het verschil tussen jou en jouw.

x

68

Lidwoord en
zelfstandige
naamwoord

Je leert wat een lidwoord is en wat een
zelfstandig naamwoord is.

x

69

Na of naar

Je leert het verschil tussen na en naar.

x

70

Een mooi huis, het
mooie huis

Je leert wanneer er een -e achter mooi
komt en wanneer niet.

x

71

Deze, die, dit of dat

Je leert wanneer je deze, die, dit of dat
gebruikt.

x

72

De krant die, het
boek dat

Je leert hoe je met die of dat iets meer
kunt vertellen over een woord dat eerder
in die zin voorkomt.

x

73

Niet of geen

Je leert wanneer je niet of geen gebruikt.

x

74

Woordvolgorde in
een korte zin

Je leert de volgorde van woorden in een
korte zin.

x

75

Zinnen met ‘en’

Je leert hoe je van twee korte zinnen één
lange zin kunt maken met het woordje en.

x

76

Zinnen met en,
maar, want, of, dus

Je leert hoe je zinnen maakt met en,
maar, want, of en dus.

Zinnen met omdat,
als, dat, toen

Je leert hoe je zinnen maakt met omdat,
als, dat en toen.

De vraagzin

Je leert hoe je een vraagzin maakt.

x

79

Hij vergist zich

Je leert hoe je zinnen maakt met zich.

x

80

Opstaan, ik sta op

Je leert hoe je werkwoorden schrijft die
uit twee woorden bestaan.

67

x

77
x

x

78

81
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Onderwerp herkennen					
Wat leer je?
Je leert hoe je het onderwerp in de zin kunt vinden.

VOORBEELD

Hij werkt bij de boer.
Ze pakt het boek.
De hond loopt in het park.
Morgen eten we in een restaurant.
Kim draagt een zware tas.
Leo en Karin zwemmen in het water.
Viel het kopje kapot?
Het huis staat in een drukke buurt.

Wie werkt?
Wie pakt?
Wat loopt?
Wie eten?
Wie draagt?
Wie zwemmen?
Wat viel?
Wat staat?

Hij
Ze
De hond
We
Kim
Leo en Karin
Het kopje
Het huis

Het onderwerp in de zin vind je door te vragen:
• Wie + het werkwoord?
• Wat + het werkwoord?
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Onderwerp herkennen					
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bedenk samen met de deelnemer om de beurt een zin met ‘ik’, ‘jij’, ‘hij’, et cetera. Gebruik
daarbij de eigen woorden van de deelnemer. Laat de deelnemer steeds met behulp van de tip
bij het voorbeeld het onderwerp in de zin bepalen.
2. 	Bespreek met de deelnemer de zinnen van het voorbeeld. Laat de deelnemer eerst het
werkwoord in de zin bepalen. Laat hem vervolgens het onderwerp bepalen met de vraag:
		

wie + werkwoord of wat + werkwoord.

3. 	Bedenk samen met de deelnemer meer zinnen. Laat de deelnemer de zinnen opschrijven.
Laat hem vervolgens het onderwerp in de zinnen bepalen en onderstrepen.
4. 	Neem een tekst van de deelnemer, of een tekst uit het Succes!-boekje waar hij uit werkt en laat
hem het onderwerp aanwijzen of onderstrepen.
	Tip: Misschien vindt de deelnemer het nog lastig om het werkwoord in de zin te vinden. Kijk dan
nog eens naar Taalkaart 45 (Werkwoord herkennen).

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

1F | Grammatica | Me of mijn en jou of jouw | 68

Me of mijn en jou of jouw
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen me en mijn en het verschil tussen jou en jouw.

VOORBEELD 1

Ik zoek mijn boek.
Mijn moeder komt straks.
Dat is jouw fiets.
Jouw trui is mooi.
Je gebruikt mijn of jouw als je wilt laten zien dat iets van iemand is.
Let op!
Je schrijft dus niét:
Ik zoek me jas.
Dat is jou fiets.

maar
maar

Ik zoek mijn jas.
Dat is jouw fiets.

VOORBEELD 2

Hij ziet me/mij.
Zij geeft me/mij een cadeau.
Ik zag jou gisteren.
Ik zal jou morgen bellen.
Je gebruikt me/mij of jou als het om een persoon gaat.
Let op!
Je schrijft dus niét:
Ze wachten op mijn.
Ik zag jouw gisteren.
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Ze wachten op mij/me.
Ik zag jou gisteren.
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Me of mijn en jou of jouw
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen voorbeeld 1 door. Is het duidelijk dat het om een bezittelijk voornaamwoord gaat?
Ga ook in op de verkeerd geschreven zinnen onder ‘Let op!’.
2. 	Neem samen voorbeeld 2 door. Snapt de deelnemer het verschil met voorbeeld 1? Ga ook in op
de verkeerd geschreven zinnen onder ‘Let op!’.
3. 	Vraag de deelnemer of hij zelf meer voorbeelden kan bedenken van zinnen waarin je mijn of
jouw gebruikt. Laat de deelnemer deze zinnen ook opschrijven.
4. Doe hetzelfde met me/mij en jou.
5.

Laat de deelnemer de volgende zinnen afmaken:

		Me of mijn
		

Ik ben

		

Heb jij

		
		

Ik was

vergeten in te smeren met zonnebrandcrème.
tas gezien?
fiets is net gestolen.
elke dag.

		Jou of jouw
		

Kan

		

Ik vind het leuk om met

		
		

Ik zie
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broer ons wegbrengen?
samen te werken.

auto rijdt heel fijn.
morgen om 10.00 uur op het station.
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Lidwoord en zelfstandig naamwoord
Wat leer je?
Je leert wat een lidwoord is en wat een zelfstandig naamwoord is.

VOORBEELD 1

De man rijdt met zijn auto naar het huis. Hij stopt voor de deur, stapt
uit en drukt op de bel. De vrouw doet open. Zij heeft de kat in haar
armen. Hij geeft het pakje aan haar. Zij draagt de groene trui die hij
haar gegeven heeft. Zij kijkt de man aan. Zij doet de deur weer dicht.
man, auto, huis, deur, bel, vrouw, kat, armen, pakje, trui zijn zelfstandige
naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden voor mensen, dieren en
dingen.

VOORBEELD 2

De man rijdt met zijn auto naar het huis. Hij stopt voor de deur, stapt
uit en drukt op de bel. De vrouw doet open. Zij heeft de kat in haar
armen. Hij geeft het pakje aan haar. Zij draagt de groene trui, die hij
haar gegeven heeft. Zij kijkt de man aan. Zij doet de deur weer dicht
De en het zijn lidwoorden. Je gebruikt ze voor zelfstandige naamwoorden.
Een zelfstandig naamwoord waar de voor staat, noem je een de-woord.
Een zelfstandig naamwoord waar het voor staat, noem je een het-woord.
In het woordenboek kun je opzoeken of een zelfstandig naamwoord een
de-woord of een het-woord is.
In het meervoud gebruik je altijd de (de mannen).
Bij verkleinwoorden gebruik je altijd het (het pakje).

VOORBEELD 3

De man loopt in het park.
Het meisje loopt in het park.

Een man loopt in het park.
Een meisje loopt in het park.

Ook een is een lidwoord. Je gebruikt ‘de man’ en ‘het meisje’ als duidelijk is om
welke man of meisje het gaat. Je gebruikt ‘een man’ en ‘een meisje’ als niet
duidelijk is om welke man of om welk meisje het gaat.
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Lidwoord en zelfstandig naamwoord
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen met de deelnemer de zinnen van voorbeeld 1. Bespreek het begrip zelfstandig
naamwoord. Laat de deelnemer nog meer zelfstandige naamwoorden bedenken die hij wil
leren schrijven en laat hem deze opschrijven.
2. 	Bekijk samen met de deelnemer de zinnen van het tweede voorbeeld. Gebruik daarna de
zelfstandige naamwoorden die de deelnemer in oefening 1 heeft bedacht. Laat hem hier de
lidwoorden de of het voor zetten. Laat hem vervolgens van deze woorden verkleinwoorden
maken en ze in het meervoud zetten. Ziet de deelnemer dat er steeds het en de voorkomt?
3. 	Bekijk samen met de deelnemer de zinnen van het derde voorbeeld. Bedenk samen meer
zinnen met bepaalde of onbepaalde (een) zelfstandige naamwoorden. Laat de deelnemer deze
ook opschrijven.
4. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje meer zelfstandige naamwoorden opzoeken. Laat hem
de woorden hardop voorlezen en opschrijven, altijd met het lidwoord erbij. Wanneer het
lidwoord de of het niet bij het betreffende zelfstandige naamwoord geschreven staat, bespreek
dan welk lidwoord erbij hoort.
5. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen. Laat hem in deze zinnen de zelfstandige naamwoorden
onderstrepen. Laat hem daarna de zelfstandige naamwoorden mét lidwoord opschrijven op
een aparte lijst. Laat hem eventueel ook het verkleinwoord en het meervoud met het lidwoord
opschrijven.
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Na of naar
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen na en naar.

VOORBEELD

Na de les drinken we koffie.
Ik ga naar mijn moeder.
De maand mei komt na de maand april.
Ik stuur een kaart naar jou.
Na een kwartier is de pauze voorbij.
In de vakantie ga ik naar Turkije.
Ik ben na jou aan de beurt.
Ik ga liever naar het strand, dan naar het bos.
Je gebruikt na als iets eerst gebeurt en iets anders later.
‘Na de les drinken we koffie.’ Dat betekent dus:
Eerst is er les. Later drinken we koffie.
Je gebruikt naar als je het hebt over een richting of een beweging.
‘Ik ga naar mijn moeder.’
Vaak kun je het woord toe erbij zetten:

Ik ga naar mijn moeder toe.
Ik stuur een kaart naar jou toe.
In de vakantie ga ik naar Turkije toe.
Ik ga liever naar het strand toe, dan naar het bos.
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Na of naar
Oefensuggesties begeleider
1.

Bekijk samen de zinnen van het voorbeeld. Bespreek eventueel de betekenis.

2. 	Bedenk samen nog meer zinnen met na en naar. Laat de deelnemer de zinnen opschrijven en
help waar nodig.
3. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje, in een krant of tijdschrift nog meer zinnen met na of
naar opzoeken. Laat hem deze hardop zeggen en opschrijven.
4. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen waarin de woorden na en naar zijn weggelaten.
De deelnemer moet de woorden na en naar op de juiste plaatsen invullen.
		

Mijn vader gaat

		

het avondeten ga ik hardlopen.

		

We gaan

		

Ik ben goed uitgerust

		
		

het station.

het strand.
de vakantie.

september komt oktober.
In de zomer ga ik
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Een mooi huis, het mooie huis
Wat leer je?
Je leert wanneer er een -e achter mooi komt en wanneer niet.

VOORBEELD 1

Ik zie de mooie vogel.
Ik zie een mooie vogel.
Vogel is een de-woord. Je zegt ‘de mooie vogel’ of ‘een mooie vogel’.
Er komt dus een -e achter ‘mooi’.

VOORBEELD 2

Ik zie het mooie meisje.
Ik zie een mooi meisje.
Meisje is een het-woord. Je schrijft ‘het mooie meisje’. Er komt dus een
-e achter ‘mooi’.
Maar je schrijft ‘een mooi meisje’. Er komt geen -e achter ‘mooi’ als je een
gebruikt.
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Een mooi huis, het mooie huis
Oefensuggesties begeleider
1.

Bekijk en bespreek samen de zinnen van voorbeeld 1 en 2. Bespreek eventueel de betekenis.

2. 	Leg uit: als extra steun om het bijvoeglijk naamwoord te vinden in de zin, helpt de vraag:
wat voor een … ? Bijvoorbeeld:
		

De witte bloem is prachtig.		 Wat voor een bloem?

		

De stoelen staan om de grote tafel		 Wat voor een tafel?

3. 	Bedenk samen met de deelnemer nog meer de- en het-woorden. Bedenk daar bijvoeglijke
naamwoorden bij. Laat de deelnemer ze opschrijven, zowel met de of het als met een.
Laat hem er ook zinnen bij bedenken en opschrijven.
4. 	Laat de deelnemer de volgende zinnen invullen. Laat hem de goede vorm van ‘mooi’ of ‘mooie’
kiezen.
		

De

trui ligt in de kast.

		

Het

huis is verkocht.

		

Een paard is een

		

Daar staat een

5.

dier.
boom!

Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kunt u het volgende bespreken:

		

Daar staat het houten huis.

		

Daar staat een houten huis.

		

Wij vinden de gouden ring mooi.

		

Wij vinden een gouden ring mooi.

	In de voorbeeldzinnen zie je ‘houten’ en ‘gouden’. Je schrijft geen -e maar -en.
Je schrijft altijd -en als je zegt van welk materiaal iets is gemaakt.
Het maakt dan niet uit of er de, het of een voor het woord staat.
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Deze, die, dit of dat
Wat leer je?
Je leert wanneer je deze, die, dit of dat gebruikt.

VOORBEELD

Hier is mijn krant.
Daar is mijn krant.

Deze krant is van mij.
Die krant is van mij.

Hier is mijn boek.
Daar is mijn boek.

Dit boek is van mij.
Dat boek is van mij.

Je gebruikt deze, die, dit, dat als je iets aanwijst. Je wijst een bepaalde krant of
een bepaald boek aan.
‘Krant’ is een de-woord.
Als het lidwoord de is, gebruik je deze of die.
Je gebruikt deze als de krant dichtbij is. Je gebruikt die als de krant verder weg
is.
‘Boek’ is een het-woord.
Als het lidwoord het is, gebruik je dit of dat.
Je gebruikt dit als het boek dichtbij is. Je gebruikt dat als het boek verder weg is.
Je kunt in een woordenboek opzoeken of iets een de-woord of een het-woord is.
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Deze, die, dit of dat
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de zinnen van het voorbeeld. Begrijpt de deelnemer het verschil tussen deze, die,
dit en dat? Pak eventueel nog even Taalkaart 69 Lidwoord en zelfstandig naamwoord erbij.
2. 	Bedenk samen nog meer zinnen met de-woorden. Laat de deelnemer deze zinnen opschrijven.
Laat de deelnemer nu het woord de vervangen door deze of die. Help de deelnemer waar
nodig. Laat de deelnemer beredeneren waarom hij kiest voor deze of die.
3. 	Bedenk samen nog meer zinnen met het-woorden. Laat de deelnemer deze zinnen opschrijven.
Laat de deelnemer nu het woord het vervangen door dit of dat. Help de deelnemer waar nodig.
Laat de deelnemer beredeneren waarom hij kiest voor dit of dat.
4. 	Geef de deelnemer de volgende woorden en laat hem bedenken of er deze of dit voor moet.
		fiets

trein

		meisje

brood

		tas

raam

		huis

jas

5.

Geef de deelnemer de volgende invuloefening. De deelnemer vult deze, die, dit of dat.

		
		

man ken ik. (die/dat)

Ik moet met

bus naar Rotterdam. (dit/deze)

		

meisje is heel aardig. (die/dat)

		

bloemen komen uit de tuin. (dit/deze)

		

stoel is kapot. (die/dat)

		

boek is dik. (dit/deze)
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De krant die, het boek dat
Wat leer je?
Je leert hoe je met die of dat iets meer kunt vertellen over een woord dat eerder
in de zin voorkomt.

VOORBEELD

Ik lees de krant die op tafel ligt.
Ik koop het boek dat ik mooi vind.
Ik gooi de kranten die oud zijn weg.
Ik leen de boeken die duur zijn uit de bibliotheek.
Met de stukken zin die beginnen met die of dat vertel je nog iets over een woord
daarvoor. Hier vertel je nog iets over de krant, het boek, de kranten, de boeken.
de krant die …
het boek dat …
de kranten die …
de boeken die …
‘Krant’ is een de-woord.
Als het lidwoord de is, gebruik je die.
‘Boek’ is een het-woord.
Als het lidwoord het is, gebruik je dat.
Tip:
Je kunt in een woordenboek opzoeken of iets een de-woord of een het-woord is.
Woorden in het meervoud zijn altijd de-woorden.
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De krant die, het boek dat
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk met de deelnemer de zinnen van het voorbeeld. Ziet hij hoe die en dat worden gebruikt
om iets meer te zeggen over het woord dat daarvóór komt?
2. 	Verzin samen met de deelnemer zinnen waarbij op deze manier die en dat worden gebruikt.
Help waar nodig. Bijvoorbeeld:
		

Het hondje …

Het hondje dat daar loopt, is zwart.

		

De tafel …

De tafel die in de keuken staat, is stuk.

		

De mensen …

De mensen die in mijn straat wonen, zijn rijk.

3.

Laat de deelnemer de volgende invuloefening doen, waarbij hij moet kiezen uit die of dat:

		

Het boek …. ik lees, is mooi.

		

De koffie …. ik drink, is vies.

		

Pak jij even de tas … daar ligt?

		

Het kopje … ik liet vallen, is nu stuk.

		

De mensen … daar staan, wachten op de bus.

		

De bloemen …. daar bloeien, ruiken lekker.
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Niet of geen
Wat leer je?
Je leert wanneer je niet of geen gebruikt.

VOORBEELD

Ik heb geen fiets, want die is vorige week gestolen. Eerst vond ik dat
niet zo erg. Maar ik heb geen zin om altijd te lopen of met de bus te
gaan. En dan is het niet leuk, zo zonder fiets. Ik heb alleen geen geld
om nu een nieuwe fiets te kopen. Dus dat is niet zo fijn.

geen

niet

Ik heb geen fiets.

Mijn man rookt niet.

Zij heeft geen kinderen.

Ik werk niet op kantoor.

Wij hebben geen geld.

Ze reizen niet met de trein.

Je gebruikt geen bij een zelfstandig naamwoord.
Je gebruikt niet bij een werkwoord.

www.taalvoorhetleven.nl

Taalhulp bij Succes!

2F | Grammatica | Niet of geen | 74

Niet of geen
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de zinnen in het voorbeeld. Bespreek eventueel de betekenis. Bespreek het
gebruik van de woorden niet en geen.
2. 	Bedenk samen nog meer zinnen met niet en geen. Laat de deelnemer de zinnen opschrijven in
2 kolommen: een kolom met de zinnen met geen en een kolom met de zinnen met niet.
3. 	Laat de deelnemer in zijn Succes!-boekje, in een krant of tijdschrift nog meer zinnen zoeken
met niet en geen. Bespreek de zinnen en laat de deelnemer de zinnen overschrijven.
4. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen. De deelnemer moet de zinnen ontkennend maken, met
de woorden niet en geen. Laat de deelnemer de zinnen met niet en geen opschrijven.
5.

Bespreek afhankelijk van het niveau van de deelnemer de plaats van niet in de zin. Leg uit:

		Niet komt na het werkwoord.
		

Ik werk hier.

		Niet komt na het lijdend voorwerp.
		

Waar is mijn pen? Ik zie hem niet.

		Niet komt voor een voorzetsel.
		

Hij gaat niet met de trein.

		Niet komt voor een bijvoeglijk naamwoord.
		

Dit huis is niet groot.
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Woordvolgorde in een korte zin
Wat leer je?
Je leert de volgorde van woorden in een korte zin.

VOORBEELD 1

onderwerp
1

werkwoord
2

deel van de zin ander deel van de zin
3
4			

Ik
De kinderen
Het huis

ga
spelen
staat

op zaterdag
met de bal
al weken

naar de markt.
op straat.
te koop.

Je schrijft eerst het onderwerp en dan het werkwoord.

VOORBEELD 2

deel van de zin
3

werkwoord
2

onderwerp
1

ander deel van de zin
4			

Op zaterdag
Naar de markt
Op straat
Met de bal
Al weken
Te koop

ga
ga
spelen
spelen
staat
staat

ik
ik
de kinderen
de kinderen
het huis
het huis

naar de markt.
op zaterdag.
met de bal.
op straat.
te koop.
al weken.

Soms begin je niet met het onderwerp, maar met een ander deel van de zin.
Dan krijg je eerst dat andere deel van de zin, dan het werkwoord en dan
het onderwerp.

VOORBEELD 3

werkwoord
2

onderwerp
1

deel van de zin ander deel van de zin
3
4

Ga
Spelen
Staat

ik
de kinderen
het huis

op zaterdag
met de bal
al weken

naar de markt?
op straat?
te koop?

Bij een vraag begin je met het werkwoord. Daarna komt het onderwerp.
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Woordvolgorde in een korte zin
Oefensuggesties begeleider
1.

Bekijk en bespreek samen de zinnen van voorbeeld 1. Bespreek eventueel de betekenis.

2. 	Bedenk samen met de deelnemer meer korte zinnen. Laat de deelnemer deze opschrijven. Laat
hem controleren of de woordvolgorde correct is.
	Indien nodig pak dan Taalkaart 45 (Werkwoord herkennen) en/of Taalkaart 67 (Onderwerp
herkennen) erbij.
3.

Dezelfde oefensuggesties (1 en 2) bij voorbeeld 2 en voorbeeld 3.

4. 	Zet een aantal zinsdelen op losse strookjes papier. Vraag de deelnemer deze strookjes zo neer
te leggen dat er een goede zin ontstaat. Kan de volgorde van de strookjes ook gewijzigd
worden?
Bijvoorbeeld:
		

koopt – vanmiddag – hij – mooie bloemen

		

schrijven – een boodschappenlijstje – wij – voor de markt

		

Mohammed – naar de markt – met zijn vrouw – loopt
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Zinnen met ‘en’
Wat leer je?
Je leert hoe je van twee korte zinnen één lange zin kunt maken met het
woordje en.

VOORBEELD 1

Tom drinkt melk.
Hij eet ook een broodje.
Tom drinkt melk en hij eet ook een broodje.
Met het woordje en kun je twee zinnen aan elkaar schrijven.
Je maakt van twee zinnen één lange zin.
Je schrijft de eerste zin.
Daarna schrijf je het woordje en.
Daarachter schrijf je de tweede zin.

VOORBEELD 2

Eva werkt in Den Haag
Eva werkt in Den Haag

en Eva woont in Delft.
en ze woont in Delft.

Peter gaat trouwen
Peter gaat trouwen

en Peter gaat verhuizen.
en hij gaat verhuizen.

Aly en Marjan gaan naar de markt en Aly en Marjan gaan naar
		
de bank.
Aly en Marjan gaan naar de markt en ze gaan naar de bank.
Vaak kun je in de tweede zin hij, zij of ze schrijven in plaats van de naam of
namen.
Dan maak je de zin makkelijker om te lezen.
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Zinnen met ‘en’
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen de zinnen van voorbeeld 1 en lees ze hardop voor. Bespreek eventueel de
betekenis.
2. 	Doe hetzelfde met voorbeeld 2. Bespreek met de deelnemer dat het woordje ze verwijst naar
Eva. Met ze bedoelen we Eva.
3. 	Bedenk nu samen met de deelnemer zinnen met en. Schrijf eerst twee korte zinnen op.
Voeg die samen tot een zin met en. Lees de zinnen hardop voor en laat de deelnemer meelezen.
4. 	Geef de deelnemer enkele korte zinnen die langer gemaakt kunnen worden met en. Laat de
deelnemer mondeling de zinnen langer maken. Laat de deelnemer daarna de zin opschrijven.
Help hem waar nodig. Laat de deelnemer de zinnen hardop voorlezen.
Bijvoorbeeld:
		

Ali heeft zwart haar en …

		

Morgen ga ik naar de dokter en …

		

Mijn fiets is kapot en …

5. 	Onderstaande zinnen kloppen niet. Laat de deelnemer met pijlen aangeven welke zinsdelen bij
elkaar horen. Daarna kan hij de goede zinnen opschrijven.
	Je kunt ook de zinnen op stroken papier schrijven en aan elkaar laten leggen door de
deelnemer, zodat de zinnen kloppen.
Bijvoorbeeld:
		 De bakker bakt brood

en

mijn broek te groot.			

		 Mijn trui is te klein

en

daarnaast ligt een bal.		

		 In de tuin staat een boom

en

hij verkoopt koek.
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Zinnen met en, maar, want, of, dus
Wat leer je?
Je leert hoe je zinnen maakt met en, maar, want, of en dus.

VOORBEELD

Ik was mijn gezicht
Het is koud buiten,
Hij gaat naar de tandarts,
Ze gaat naar de film
Tanja heeft dorst,

en
maar
want
of
dus

ik poets mijn tanden.
het regent niet.
hij heeft kiespijn.
ze blijft lekker thuis.
ze drinkt water.

Met de woorden en, maar, want, of en dus kun je twee zinnen aan elkaar
schrijven. Je maakt van twee zinnen één lange zin.
Je schrijft de eerste zin.
Daarna schrijf je en, maar, want, of, dus.
Daarachter schrijf je de tweede zin.
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Zinnen met en, maar, want, of, dus
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen met de deelnemer de zinnen van voorbeeld 1. Bespreek eventueel de betekenis.
Bespreek het verschil tussen de woorden en, maar, want, dus en of.
2. 	Afhankelijk van het niveau van de deelnemer kunt u wat dieper ingaan op de betekenis van de
voegwoorden. Bijvoorbeeld:
		en

opsomming

		maar

tegenstelling		

		want

verklaring, uitleg

		of

keuze

		dus

conclusie

3. 	Kies een van de woorden en, maar, want, of en dus en bedenk samen met de deelnemer zinnen
met dit woord. Laat de deelnemer de zinnen opschrijven en help waar nodig. Doe hetzelfde
met de andere woorden, maar kies elke keer één voegwoord tegelijk. Op deze manier kan de
deelnemer goed oefenen met de betekenis van het voegwoord.
4. 	Geef de deelnemer een korte zin. Laat hem de zin langer maken met elke keer een ander
voegwoord. Laat de deelnemer de zinnen eerst verwoorden en daarna pas opschrijven. Help
hem waar nodig. Bijvoorbeeld:
		

Mijn tas is kapot en …

		

Mijn tas is kapot, maar …

		

Mijn tas is kapot, want …

		

Mijn tas is kapot of …

		

Mijn tas is kapot, dus …

5. 	Geef de deelnemer een aantal zinnen waarbij en, maar, want, of of dus is weggelaten.
De deelnemer moet het juiste woord invullen.
		

het is laat.

Ik ga naar huis

niet van aardappels.

		

Johan houdt van rijst

		

Morgen ga ik naar het strand

		

Het regent

		

Ik houd van lopen
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Zinnen met omdat, als, dat, toen
Wat leer je?
Je leert hoe je zinnen maakt met omdat, als, dat en toen.

VOORBEELD

Ik kan geen geld pinnen.		
Ik kan geen geld pinnen,

Ik heb geen geld op mijn rekening.

omdat ik geen geld op mijn rekening heb.

Ik kan boodschappen doen.

Ik heb mijn salaris gekregen.

Ik kan boodschappen doen, als

ik mijn salaris gekregen heb.

Ik let erop.		

Ik eet niet te veel.

Ik let erop,

dat

Er was veel visite.		
Er was veel visite

toen

ik niet te veel eet.

Ik was jarig.
ik jarig was.

Na woorden als omdat, als en dat en toen komen meestal alle werkwoorden aan
het einde van de zin.
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Zinnen met omdat, als, dat, toen
Oefensuggesties begeleider
1.

Bekijk en bespreek samen de zinnen van het voorbeeld. Bespreek eventueel de betekenis.

2. 	Laat de deelnemer nu zelf een paar zinnen bedenken met omdat, als, dat en toen. Laat hem de
zinnen eerst verwoorden en daarna opschrijven. Klopt de woordvolgorde?
3. 	Bespreek met de deelnemer dat er veel meer voegwoorden zijn waarbij de woordvolgorde in
de zin verandert.
Bijvoorbeeld:
		

Ik weet niet wanneer hij zijn feestje viert.

		

Ik ga naar de bakker voordat ik naar mijn werk ga.

		

Ik ga vroeg naar bed, zodat ik morgen uitgerust ben.

		

Jens fluit een liedje, terwijl hij op straat loopt.

4. Laat de deelnemer de volgende zinnen afmaken.
		

Ik ga naar bed, omdat …

		

Ik koop een lekkere taart, als …

		

Ik denk dat ...

		

Ik liep op straat toen ….

Laat hem de zinnen hardop voorlezen. Laat hem daarna de werkwoorden onderstrepen.
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De vraagzin
Wat leer je?
Je leert hoe je een vraagzin maakt.

VOORBEELD 1

vraagwoord

werkwoord

onderwerp		

Wanneer
Wat
Waar
Hoe
Waarom
Wie

fietsen
vinden
ga
maken
loop
hoor

de kinderen
zij
jij
zij
jij
ik

naar school?
lekker?
heen?
een brood?
zo snel?
daar?

Je kunt een vraagzin maken die begint met een vraagwoord.
Vragen die beginnen met een vraagwoord hebben een vaste volgorde:
Plaats 1: vraagwoord
Plaats 2: werkwoord
Plaats 3: onderwerp
Aan het eind van de zin schrijf je een vraagteken.

VOORBEELD 2

werkwoord

onderwerp		

Fietsen
Vinden
Ga
Maken
Loop
Hoor

de kinderen
zij
jij
de vrouwen
ik
jij

morgen naar school?
koffie lekker?
naar huis?
lekker brood?
te snel?
de bel?

Je kunt ook een vraagzin maken, door met het werkwoord te beginnen. Deze
vraagzinnen hebben ook een vaste volgorde:
Plaats 1: werkwoord
Plaats 2: onderwerp
Aan het eind van de zin schrijf je een vraagteken.
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De vraagzin
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk met de deelnemer de zinnen van voorbeeld 1. Lees de zinnen hardop voor. Laat duidelijk
horen dat het vragen zijn. Bespreek eventueel de betekenis. Laat daarna de deelnemer de
zinnen voorlezen. Begrijpt hij dat dit vragen zijn?
2. 	Laat de deelnemer nu zelf vragen verzinnen met gebruik van vraagwoorden. Laat hem deze
vragen opschrijven.
3. 	Laat de deelnemer de zinnen bekijken die hij heeft bedacht bij oefening 2. Wat is het
werkwoord? Waar staat het werkwoord?
4. 	Bekijk met de deelnemer de vraagzinnen van voorbeeld 2. Lees de zinnen hardop voor.
Laat duidelijk horen dat het vragen zijn. Bespreek eventueel de betekenis. Laat daarna de
deelnemer de zinnen voorlezen. Begrijpt hij dat dit vragen zijn?
5. 	Laat de deelnemer nu zelf vragen verzinnen die niet beginnen met een vraagwoord. Laat hem
deze vragen opschrijven.
6. 	Laat de deelnemer de zinnen bekijken die hij heeft bedacht bij oefening 5. Wat is het
werkwoord? Waar staat het werkwoord?
7. 	Zet een aantal zinsdelen op losse stroken papier. Laat de deelnemer de stroken neerleggen,
zodat er een vraagzin ontstaat. Kan hij de zinsdelen ook anders neerleggen? Wat gebeurt er
dan met de zin? Bijvoorbeeld:
		

vanmiddag - hij - mooie bloemen - koopt - ?

		

schrijven - voor de markt - een boodschappenlijstje - wij - ?

		

Mohammed - naar de stad - met zijn vrouw - loopt - ?

		

hij - doet - waarom - zo raar - ?

		

in zijn hand - wat - hij - heeft - ?

		

hoe - naar het station - gaat - hij - ?

		

zag - jij - in de stad - wie - ?

		

neergezet - je tas - heb - waar - jij - ?
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Hij vergist zich
Wat leer je?
Je leert hoe je zinnen maakt met zich.

VOORBEELD 1

Hij vergist zich in mijn naam.
Ik scheer me met zeep.
Wij concentreren ons op de oefening.
Je zegt niet ‘hij vergist’. Daar hoort nog iets bij.
Je zegt ‘hij vergist zich’.
Zich komt meestal meteen na het werkwoord.

VOORBEELD 2

ik
jij (je)
hij (zij, ze, u)
wij (we)
jullie
zij (ze)

vergis
vergist
vergist
vergissen
vergissen
vergissen

me
je
zich
ons
je
zich

Je zegt: ‘ik vergis me’ en ‘jij vergist je’.
Welk woord bij welke persoon hoort, moet je leren.
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Hij vergist zich
Oefensuggesties begeleider
1. 	Bekijk samen met de deelnemer voorbeeld 1 en voorbeeld 2. Bedenk samen nog meer zinnen
met de volgende werkwoorden:
		

zich schamen

		

zich wassen

		

zich bevinden

		

zich vervelen

		

zich voelen

		

zich verbazen

		

zich scheren

		

zich snijden

		

zich gedragen

		

zich wapenen

		

zich concentreren

	Verander nu de persoon in de zinnen. Wat verandert er nog meer? Laat de deelnemer de zinnen
opschrijven.
2. 	Laat de deelnemer de volgende oefening invullen. Laat hem steeds de juiste vormen van de
werkwoorden en de wederkerende voornaamwoorden invullen.
		

(zich scheren)

Hij

met zeep.

		

(zich snijden)

Wij

met een scherp mes.

		

(zich verkleden

Ik

als een mooie prinses.

		

(zich schamen)

Zij

omdat ze zijn verjaardag vergeten zijn.

		

(zich vergissen) Jij

in zijn naam.

		

(zich ergeren)

te veel aan die man.
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Opstaan, ik sta op
Wat leer je?
Je leert hoe je werkwoorden schrijft die uit twee woorden bestaan.

VOORBEELD 1

Ik sta om 7 uur op.
Jij loopt met mij mee.		
Hij maakt de tafel schoon.		
Sommige werkwoorden bestaan uit twee woorden.
opstaan
=
op
+
staan
meelopen
=
mee
+
lopen
schoonmaken =
schoon +
maken

VOORBEELD 2

Ik sta om 7 uur op.
Jij loopt met mij mee.
Hij maakt de tafel schoon.

Ik stond om 7 uur op.
Jij liep met mij mee.
Hij maakte de tafel schoon.

In de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd schrijf je het eerste woord van het
werkwoord meestal aan het einde van de zin.

VOORBEELD 3

Ik ben om 7 uur opgestaan.
Jij bent met me meegelopen.
Hij heeft de tafel schoongemaakt.
Bij het voltooid deelwoord staat ge tussen de twee woorden van het werkwoord.
opstaan:
op
ge staan
meelopen:
mee
ge lopen
schoonmaken: schoon ge maakt
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Opstaan, ik sta op
Oefensuggesties begeleider
1. 	Neem samen de zinnen van voorbeeld 1 door. Bespreek nog meer werkwoorden die uit twee
delen bestaan, zoals aandoen, voorstellen, afwassen, ophouden, klaarmaken. Laat de deelnemer
deze woorden opschrijven. Bespreek wat de twee woorden van de werkwoorden zijn.
2. 	Neem samen met de deelnemer voorbeeld 2 door. Schenk aandacht aan de plaats van het
eerste woord van het werkwoord.
3. 	Laat de deelnemer met deze werkwoorden nieuwe zinnen maken, zoals in voorbeeld 2.
Dit kunnen zinnen zijn in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Let op de plaats van het
werkwoord in de zin. Laat de deelnemer deze zinnen ook opschrijven.
4. 	Neem samen voorbeeld 3 door. Laat de deelnemer voltooid deelwoorden maken van de
werkwoorden ‘aandoen’, ‘voorstellen’, ‘afwassen’, ‘ophouden’ en ‘klaarmaken’. Laat hem deze
voltooid deelwoorden ook opschrijven en laat hem er daarna zinnen mee maken.
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Helpen met woordenschat

Zowel met lezen, schrijven als spreken kan een deelnemer geremd worden door een te
kleine woordenschat. Hoe komt u erachter? Wat doet u dan? En welke interactieve en
individuele oefeningen bestaan er om de woordenschat te vergroten?
In dit onderdeel van de Taalhulp bij Succes! leest u daar meer over. Het hoofdstuk begint
met een uitleg over het gebruik van een online of papieren woordenboek, tips bij lezen en
woordenschat, schrijven en woordenschat, spreken en woordenschat, en het eindigt met
een aantal concrete oefensuggesties voor het verbeteren van de woordenschat van de
deelnemer.

Woordenboek en computer
Zorg in ieder geval dat er tijdens de les één of meerdere woordenboeken aanwezig zijn.
Het Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) is een helder
woordenboek, dat ook geschikt is voor deelnemers van wie het Nederlands de
moedertaal is. Bij het werken met een woordenboek zullen deelnemers op Instroom of 1F
extra begeleiding nodig hebben. Dit is overigens wel een heel nuttige vaardigheid,
waaraan u best tijd mag spenderen. Als er computers aanwezig zijn, kan er ook met een
digitaal woordenboek worden gewerkt, zoals Babelfish of Bing TranslatorBeter.
Een andere weg is via Google: een woord laten intypen en dan ‘afbeeldingen’ kiezen voor
de betekenis. Deze laatste tip werkt goed bij concrete begrippen die zich goed lenen
voor een afbeelding.

Lezen en woordenschat
Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet zeker 90 procent van de woorden in de
tekst bekend zijn. Als dat minder is, zal de deelnemer slechts een deel van de informatie
begrijpen of mist hij de essentie.
Voor zoekend lezen geldt dit niet. Dan hoeven alleen de woorden van de gezochte
informatie bekend te zijn.

Hoe komt u erachter of een tekst te veel onbekende woorden bevat?
Vraag in de voorbereidende fase aan de deelnemer om de tekst te scannen: waar ziet hij
woorden waarvan hij de betekenis niet kent? Laat de woorden aanwijzen. Als er in bijna
elke zin wel een onbekend woord staat, is het beter om niet aan deze tekst te beginnen.
Houd dat als vuistregel aan bij intensief lezen. Doe dit niet met beginnende deelnemers
op weg naar Instroom; voor hen is scannen nog te lastig.
Bij zoekend lezen gaat het om de belangrijke kernwoorden: kent een deelnemer die niet,
dan wordt ook zoekend lezen lastig. Wees erop bedacht dat deelnemers sociaal
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wenselijke antwoorden kunnen geven als u ze vraagt naar onbekende woorden; ze
zeggen niet graag dat ze iets niet begrijpen. Dus stel niet de gesloten vraag: ken je dat
woord? Maar vraag de deelnemer het woord uit te leggen als u twijfelt.

Wat doet u met onbekende woorden als u besloten hebt de tekst te
laten lezen?
Besteed vóór het lezen aandacht aan de belangrijkste onbekende woorden en let daarbij
op het volgende:
• A
 ls een deelnemer tijdens het lezen op onbekende woorden stuit, kan hij proberen de
betekenis uit de context te halen. Of hij kan de delen in een samengesteld woord
proberen te herkennen.
• Probeer zelf geen wandelend woordenboek te zijn, maar stimuleer de deelnemer om
zelf actief een woordenboek te gebruiken. Controleer of hij weet hoe hij een woord
moet opzoeken.

De woordenboekvorm: ‘werkte’ staat niet in het woordenboek, maar
‘werken’ wel.

• Doe zo nodig een paar woorden voor en vertel daarbij hardop hoe u te werk gaat.
• Geef alleen hulp als het nodig is. Een woord blijft beter hangen als de deelnemer zelf
de betekenis moet achterhalen.
• Zeg het woord voor en laat het woord daarna hardop uitspreken. Zo kan de deelnemer
de juiste klanken horen en daarmee zowel het klankbeeld als het letterbeeld in het
geheugen opslaan.
• Laat de deelnemer het woord met de betekenis en eventueel het lidwoord opschrijven
in de woordenlijst (voor in zijn map), met een korte voorbeeldzin erbij. In het eerder
genoemde pocketwoordenboek staan voorbeeldzinnetjes bij elk woord.
• Laat u niet verleiden om alle betekenissen van een woord te bespreken. Wees
selectief: kies alleen wat in de context en op dat moment belangrijk is voor de
deelnemer. Daarnaast kan een deelnemer woorden en betekenissen ook invoeren in
het computer-programma WRTS.
Kijk op: www.wrts.nl
	Dit is een gratis woordleerprogramma waarmee een deelnemer zichzelf ook kan
overhoren. Er bestaat ook een WRTS-app voor smartphone of tablet. Deze kan handig
zijn voor de deelnemer om in een verloren uurtje mee te oefenen.
• E
 r zijn verschillende oefenvormen om te zorgen dat onbekende woorden niet alleen
worden genoteerd, maar ook blijven hangen. Verderop in dit hoofdstuk leest u hier
meer over.
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Schrijven en woordenschat
Met lezen hoeven deelnemers de woorden alleen maar te begrijpen. Maar lang niet alle
woorden die ze begrijpen, kunnen ze ook meteen actief gebruiken. Met schrijven moet
een deelnemer woorden actief tot zijn beschikking hebben. Het aantal woorden dat een
persoon actief tot zijn beschikking heeft, is altijd kleiner dan het aantal woorden dat hij
begrijpt.

Hoe komt u erachter dat een deelnemer te weinig woorden actief kent
voor een bepaalde schrijfopdracht?
Tijdens de mondelinge voorbereiding op de opdracht, vóór het schrijven, kan het
duidelijk worden dat een deelnemer te weinig woorden actief kent voor deze opdracht.
Als de deelnemer naar woorden zoekt, kunt u suggesties geven. Lukt dat niet, dan is een
woordenboek (eventueel in de eigen taal) een mogelijkheid. Laat de woorden noteren in
de woordenlijst, met daarbij de betekenis en het lidwoord.
Moedig woordenboekgebruik ook aan tijdens het schrijven en tijdens de
verbeteringsfase.

Spreken en woordenschat
Ook bij spreken kan al in de voorbereidende fase duidelijk worden of de deelnemer
voldoende woorden tot zijn beschikking heeft voor de opdracht. Anderstaligen kunnen
een extra steuntje krijgen door niet alleen kernwoorden op te schrijven, maar ook
standaardzinnen die nodig zijn voor de opdracht. Bijvoorbeeld hoe je een
telefoongesprek begint, hoe je een verzoek indient, et cetera. Dat geeft houvast bij de
uitvoering van de opdracht en het opschrijven helpt de deelnemer om standaardzinnen
te onthouden.

Woordenschat oefenen
De Krant
Een heel goede manier om de woordenschat te vergroten, is het lezen van de krant, en
dan liefst een vereenvoudigde krant als Netnieuws of de Start!-krant.
Kijk op: www.netnieuws.nl en www.eenvoudigcommuniceren.nl/start-krant

Oefeningen
Hoe blijft de betekenis van nieuwe woorden hangen? En hoe breid je spelenderwijs die
woordenschat een beetje uit? Welke actieve oefenmogelijkheden zijn er en wat kan een
deelnemer thuis doen? Hieronder staan een paar eenvoudige oefenvormen om woorden
in te prenten. Alle oefeningen kunnen ook in tweetallen worden gedaan.
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Woordweb: laat de deelnemer een woordweb maken om context aan een nieuw,
eventueel al uitgelegd, woord te geven. Schrijf het doelwoord op, met een cirkel
eromheen en laat de deelnemer associaties noteren. Nota bene: woordrijtjes, waarin
bijvoorbeeld alle groenten staan, blijven minder goed in het geheugen hangen.
Woorden raden: kies woorden die al eerder zijn aangeboden. Geef de omschrijving van
een woord. De deelnemer raadt wat het woord is. Dit lukt het best bij concrete woorden
(stoel, fiets, bloemkool, et cetera). Je kunt ook laten raden met tegenstellingen of
synoniemen.
Woorden plakken: kies een woord uit de woordenlijst van de deelnemer, bijvoorbeeld
boek. Laat hem het woord langer maken: boekenkast, boekwinkel, kinderboek, leesboek,
et cetera. Variant: doe dit spel ook eens met een voorvoegsel (ver-, over-), of met een
achtervoegsel (-loos, -lijk). Dit is een goede manier om de meer abstracte woordenschat
te oefenen.
Woordenzee: kies een thema waarvan je de woordenschat wilt herhalen, bijvoorbeeld
eten, vakantie, bankzaken. Laat zoveel mogelijk woorden bedenken en opschrijven bij dit
thema.
Woordaccent: dit is een speciale oefening voor anderstaligen, om een nieuw woord goed
in te prenten. Kies een aantal net aangeboden woorden en schrijf ze op voor de
deelnemer. Spreek ze woord voor woord uit en laat de deelnemer(s) de lettergreep
waarop het accent ligt onderstrepen.
Woorden flitsen: kies 5 tot 8 woorden die de deelnemer wil onthouden. Schrijf ze op het
bord of op papier. Laat de deelnemer er 2 tot 5 minuten naar kijken, afhankelijk van het
taalniveau. Haal dan de woorden weg en geef de deelnemer een paar minuten de tijd om
ze op te schrijven. Daarna kan de deelnemer de woorden zelf controleren. Op die manier
kijkt hij er nóg eens naar. Laat de deelnemer vervolgens bijvoorbeeld een week met deze
woorden oefenen en bied dan eventueel weer nieuwe woorden aan.

Tot slot
Laat de deelnemer zelf de woorden die hij wil leren verwerken in zinnen of er een stukje
mee schrijven. Spoor een deelnemer aan om ook thuis te oefenen met bijvoorbeeld
WRTS of geef hem (als er computers beschikbaar zijn) tijdens een bijeenkomst tijd om
daaraan te werken. Stimuleer hem ook om thuis teksten te lezen, op internet of papier.
Door veel te lezen, wordt de woordenschat groter.
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Lesmaterialen

Hier krijg je een overzicht van
materialen die door Stichting Lezen &
Schrijven zijn ontwikkeld en
beschikbaar worden gesteld.

Overige materialen via Taal voor het Leven

Wanneer u klaar bent met de basistraining en aan de slag bent gegaan, kunt u als
vrijwilliger op verschillende manieren ondersteuning krijgen bij de begeleiding van de
deelnemer. Er is naast Succes! veel lesmateriaal beschikbaar waarmee deelnemers
kunnen oefenen. Zowel van Taal voor het Leven als van andere organisaties. Zo zijn er
werkboeken, digitale programma’s en leesboeken in eenvoudige taal. De lesmaterialen
sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de deelnemer en zijn dus vaak
praktijkgericht. In een Taalhuis of bij uw (vrijwilligers-)organisatie kunt u terecht voor tips
over geschikt lesmateriaal voor uw deelnemer(s).
Wilt u meer informatie over specifiek lesmateriaal of bent u geïnteresseerd in het meest
actuele aanbod van alle beschikbare materialen?
Kijk dan op de website www.taalvoorhetleven.nl/lesmateriaal.

De materialen zijn beschikbaar voor alle (vrijwilligers-)organisaties die werken met de
aanpak Taal voor het Leven. Wilt u ergens mee aan de slag? Vraag uw contactpersoon
van de (vrijwilligers-)organisatie het materiaal voor u en de deelnemer te bestellen of
haal het materiaal uit de bibliotheek.
Naast bestaande materialen van andere organisaties en de lees- en schrijfmethode
Succes! zijn er in opdracht van Taal voor het Leven nog verschillende andere
lesmaterialen ontwikkeld. Dit zijn lesmaterialen waarmee deelnemers zelfstandig of
samen met u als taalvrijwilliger kunnen oefenen met hun basisvaardigheden. In dit
onderdeel vindt u een overzicht. Tevens vindt u een beschrijving van het materiaal ter
ondersteuning van u als vrijwilliger.
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Werk ze!
Instellingen die mensen begeleiden tijdens een re-integratietraject
hebben als doel zo snel mogelijk weer passend werk voor hen te
vinden. Als werkzoekenden over lage taalvaardigheden beschikken,
is het vinden van werk extra lastig. Daarom is Werk ze! ontwikkeld.
Werk ze! is een methode speciaal voor laaggeletterden die op zoek
zijn naar een baan. In Werk ze! zijn taalvaardigheden, zoals lezen en
schrijven, gekoppeld aan arbeidscompetenties en aan
vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken en vinden van een baan,
al dan niet vanuit een uitkeringssituatie. Het taalniveau van de lessen ligt rond 1F.
Wilt u meer informatie over dit materiaal en een voorbeeld inzien?
Kijk dan op www.taalvoorhetleven.nl/werkze

Taal voor Thuis
De cursus Taal voor Thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal-)
ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij
hieraan kunnen bijdragen. Indirect worden de ouders door Taal voor
Thuis zelf ook meer bewust van hun basisvaardigheden als lezen en
schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij kunnen hun
kind daardoor beter helpen bij zijn of haar ontwikkeling.
Taal voor Thuis is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en
kinderen op de basisschool en bestaat uit twintig bijeenkomsten. Als taalvrijwilliger kunt
u deze cursus geven wanneer u na de basistraining een extra trainingsmodule hebt
gevolgd.
Taal voor Thuis Oefenboekjes voor ouders
Ouders die deelnemen aan Taal voor Thuis kunnen gebruikmaken van speciaal
ontwikkelde oefenboekjes. Er zijn tien oefenboekjes voor ouders met peuters en kleuters
(2-5 jaar) en tien boekjes voor ouders met schoolgaande kinderen (6-12 jaar). De boekjes
voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en
vroegschoolse educatie. De andere boekjes hebben schoolthema’s, zoals meehelpen op
school of begeleiden bij leren lezen.
Achter in de oefenboekjes voor ouders staan tips voor u als taalvrijwilliger die de cursus
Taal voor Thuis geven. Er is ook een speciale gids beschikbaar met meer
achtergrondinformatie over Taal voor Thuis.
Wilt u meer informatie over dit materiaal en een voorbeeld inzien?
Kijk dan op www.taalvoorhetleven.nl/taalvoorthuis
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SpreekTaal
Met de methode SpreekTaal kunnen anderstaligen beter
Nederlands leren spreken, tot taalniveau A2. De methode is
laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken door taalvrijwilligers en
uitgebreid getest in de praktijk.
SpreekTaal kan gebruikt worden als voorloper op lees- en
schrijfmethodes, zoals Succes!. Voldoende spreekvaardigheid is
namelijk een voorwaarde om beter te leren lezen en schrijven.
SpreekTaal 1 is geschikt voor deelnemers met niveau A0 en werkt
toe naar niveau A1. Spreektaal 2 is voor deelnemers met een spreekvaardigheidsniveau
van A1 en werkt toe naar A2. De methode is een initiatief van Het Begint met Taal.
Wilt u meer informatie over dit materiaal en een voorbeeld inzien?
Kijk dan op www.taalvoorhetleven.nl/spreektaal

Intake met Taalopdrachten
Tijdens de intake kunt u met Taalopdrachten het taalniveau van de
deelnemer vaststellen. Het werken met de Taalopdrachten gebeurt
in een aantal bijeenkomsten en kan gecombineerd worden met
andere lesstof. Aan het eind van de intake kan de deelnemer een
taaltraject op maat krijgen.
De Taalopdrachten zijn er voor drie niveaus (Instroom, 1F en 2F) en
voor de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. De
Taalopdrachten gaan over twee domeinen: werk en dagelijks leven.
Voor elke vaardigheid zijn er verschillende taken. Een taak voor lezen is bijvoorbeeld het
lezen van een instructie. Er zijn acht boekjes. In de boekjes vindt u, naast de opdrachten
zelf, een instructie voor afname, antwoord- en scorebladen en beoordelingsmodellen.
De opdrachten zijn zowel geschikt voor moedertaalsprekers van het Nederlands als voor
tweedetaalsprekers die het Nederlands begrijpen (mondeling minimaal A2).
Als taalvrijwilliger kunt u Taalopdrachten afnemen wanneer u na de basistraining een
extra module hebt gevolgd.
Wilt u meer informatie over dit materiaal en een voorbeeld inzien?
Kijk dan op www.taalvoorhetleven.nl/taalopdrachten
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Aanpak vrouwen
Wist u dat meer vrouwen dan mannen
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen
of werken met een computer? Het begrijpen
van rekeningen of invullen van formulieren
kost dan extra veel moeite. Het houdt
vrouwen misschien tegen om te gaan
solliciteren of hun eigen bedrijf te starten.
Daarom heeft het ministerie van OCW
gevraagd een speciale aanpak voor vrouwen
te ontwikkelen, genaamd EVA.
Om te oefenen met basisvaardigheden is er via deze aanpak ook digitaal lesmateriaal
beschikbaar.
De digitale versie van het lesmateriaal Werk ze! is beschikbaar op het platform
www.EVAenik.nl.
Binnenkort komen er op het platform meer nieuwe digitale lesmaterialen beschikbaar
over sociale media, ondernemerschap, thuisadministratie en vrijwilligerswerk en wordt er
doorverwezen naar bestaand digitaal lesmateriaal van andere organisaties. Daarnaast
vindt u op het platform inspiratiefilmpjes en verhalen van vrouwen die al aan de slag zijn.

Aan de slag
U kunt als vrijwilliger vrouwen begeleiden om hun basisvaardigheden te verhogen, denk
dan bijvoorbeeld aan het leren omgaan met computers en internet. Dat doet u vaak
samen met een docent. Ook kunt u hen helpen om beter te lezen, schrijven en rekenen.
Het online platform www.EVAenik.nl helpt hierbij. Als vrouwen de basisvaardigheden
beter onder de knie hebben, kunnen zij gemakkelijker een baan vinden of een opleiding
volgen. Als vrijwilliger ondersteunt u vrouwen ook om hun zelfvertrouwen op dit gebied
te vergroten en actiever aan de slag te gaan om hun doelen te bereiken.
Na de basistraining kunt u als (taal)vrijwilliger een extra trainingsmodule volgen over uw
rol in de aanpak voor vrouwen. Dit is nu mogelijk in Amsterdam, Drenthe, Tilburg en
Utrecht. Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de
vrijwilligersorganisatie voor meer informatie.

Ondersteunend materiaal
Wanneer u klaar bent met de basistraining en aan de slag bent, kunt u als taalvrijwilliger
op verschillende manieren ondersteuning krijgen bij de begeleiding van de deelnemer.
Met vragen kunt u bijvoorbeeld terecht bij een Taalhuis, maar vaak ook bij de docenten in
de buurt of bij uw contactpersoon binnen de organisatie waar u actief bent.
Op de website www.taalzoeker.nl vindt u het meest actuele overzicht van de
Taalhuizen.
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Tijdens de basistraining krijgt u een map met werkmateriaal en aanvullende achtergrondinformatie. Bij het lesmateriaal vindt u ook een instructie voor u als begeleider. Daarnaast
zijn er Instructiekaarten beschikbaar en kunt u een extra trainingsmodule volgen.

Instructiekaarten
Bij het lesmateriaal zijn instructiematerialen beschikbaar, zoals de Instructiekaarten die u
kunt gebruiken voor ondersteuning.
Deze instructiekaarten zijn speciaal gemaakt voor taalvrijwilligers die de basistraining van
Taal voor het Leven hebben gevolgd. U krijgt in principe de set met kaarten tijdens de
training, maar u kunt ze ook via uw contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie
bestellen.
De kaarten sluiten aan op wat u tijdens de basistraining leert en zijn onderverdeeld in de
taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Extra trainingsmodules
Wilt u meer leren of heeft u meer specifieke kennis nodig voor de begeleiding van de
deelnemer(s)? Naast de basistraining zijn er binnen Taal voor het Leven nog extra
trainingsmodules te volgen, bijvoorbeeld over:
•
•
•
•

Ouderbetrokkenheid bij kinderen/Taal voor Thuis
Aanpak voor vrouwen/EVA
Intake met Taalopdrachten
Digitale vaardigheden
Via de website www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger wordt u op de hoogte
gehouden van het actuele aanbod van materialen.

Nadat u de basistraining heeft gevolgd, krijgt u ook regelmatig een nieuwsbrief. Hierin
staat bijvoorbeeld informatie over workshops die in de buurt georganiseerd worden. Ook
kunt u op de site het laatste nieuws over Taal voor het Leven volgen.
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Colofon
Deze Taalhulp bij lees- en schrijfmethode Succes! is een uitgave van Stichting Lezen &
Schrijven en onderdeel van de aanpak Taal voor het Leven. Deze uitgave is mede
ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en de Vrije Universiteit van Amsterdam,
afdeling VU-NT2.
Stichting Lezen & Schrijven
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag
info@lezenenschrijven.nl
Fijn dat u de Taalhulp bij de lees- en schrijfmethode Succes! wilt gebruiken. Voor het
begeleiden van deelnemers op basis van deze methode is een training voor
taalvrijwilligers beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl/
succes. Indien u (grote delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of kopiëren, werken we
hier graag aan mee. We vragen u dit vooraf af te stemmen met Stichting Lezen &
Schrijven.
Deze uitgave werd gefinancierd door de Rijksoverheid.
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