
taal & training



Hoe gaat het?

• Huiswerk gedaan? Stap 1? Stap 2?

• Vragen?

• Noem 2 eigenschappen die je geleerd hebt.

• Wat heb je gisteren gedaan in de training?

• Wat heb je geleerd?

• Welk spreekwoord?



Inloggen in de Mediatheek

➢Klik op het slotje



Inloggen in de Mediatheek

➢Gebruiker: Kwaliteiten  *

➢Wachtwoord: taal+talent=succes

➢Klik op Inloggen

* Let op de hoofdletter!



Hoe werkt een taalriedel?

• Taalriedel in vier stappen:

✓ Luister zonder de tekst

✓ Luister met de tekst

✓ Spreek na met de tekst

✓ Spreek na zonder de tekst



Taalriedel (vervolg)

• Ga naar de Mediatheek / taal & werk

• Thema 2

• Klik op taalriedel 4





Muziek is mijn hobby

Luister en geef antwoord op de vragen:

1. Hoe oud is Okay?

2.Waar is Okay geboren?

3.Hoe lang is hij al in Nederland?

4.Wat is zijn beroep?

5.Welk instrument bespeelt hij?



Muziek is mijn hobby

• Uiteindelijk ben ik elektromonteur ________. 

• En dat ben ik nu _____________. Het is een heel ___________

• en het is fijn dat ik ______________ heb. 

• Maar … ___________ maak ik muziek. Ik speel al sinds mijn ________ saz, 

• een __________ muziekinstrument. Het is _______________________. 

• Ik _________ vaak op ______________ en andere feesten. 

• Het zou ____________ als ik van mijn hobby mijn beroep kon maken. 

• ____________ moet ik eens meedoen met een talentenshow op de televisie.



Sterke vrouw: Lamyae Aharouay



Sterke vrouw: Oprah Winfrey



LeerNT2.nl

➢Ga naar: www.leernt2.nl

➢Klik op Les 17 Kwaliteiten

➢Klik op Volg de les, dan op stap 3

http://www.leernt2.nl/


Filmpje Rawaa

Kijk naar het filmpje en geef antwoord op de vragen.

• Waar komt Rawaa vandaan?

• Wat was haar beroep?

• Wat is haar hobby?

• Wat doet zij in Nederland met haar hobby?



Filmpje Kwaliteiten

• Filmpje

• Oefeningen



Zelfstudie / huiswerk

• Oefen de taalriedel (hardop praten zonder de tekst!)

• Doe de oefeningen van stap 3 en 4 (LeerNT2)

• Herhaal stap 1 en 2.

• Schrijf de woorden in je schrift: Nederlands → moedertaal

• Kijk naar het filmpje Rawaa, beantwoord de vragen op dia 13.

• Kijk naar het filmpje Kwaliteiten en doe de oefeningen.



Terugkijken

• Wat vond je van de les?  


