Succes!

1F 11

Een abonnement op
de bibliotheek

Dit boekje gaat over wat je zelf of
samen met een kind kunt doen in de
bibliotheek.

1F 11

Katern 1F 11, Een abonnement op de bibliotheek
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes!
Het niveau van dit boekje is Op weg naar 1F.

Taaltaken:
- een verhaal schrijven
- ervaringen lezen
- een route in de bibliotheek beschrijven
- een overzicht lezen
- een formulier invullen
- een informatieve tekst lezen
- een recensie schrijven
- een informatieve tekst lezen
- een gedicht schrijven
- een poster lezen
- een mening geven
- een woordspel doen

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider.
Daarin staan aanwijzingen bij sommige opdrachten en uitleg over de opbouw van het boekje.
= Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.
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VOORUITKIJKEN

Bespreek de afbeeldingen.					

- Lees je wel eens? Wat lees je?
- Wat zou je willen lezen?
- Waarom is dat belangrijk voor jou?

In dit boekje kun je oefenen met:
1

een verhaal schrijven - Mijn eigen verhaal		

p. 4

2 ervaringen lezen - Bezoekers aan het woord		

p. 5

3 een route in de bibliotheek beschrijven - Een boek zoeken

p. 7

4 een overzicht lezen - Onze abonnementen		

p. 8

5 een formulier invullen - Lid worden van de bibliotheek

p. 10

6 een informatieve tekst lezen - Hoe werkt het?

p. 12

7 een recensie schrijven - Een recensie		

p. 14

8 een informatieve tekst lezen - Voorlezen? Ja graag!

p. 16

9 een gedicht schrijven - Een elfje		

p. 18

10 een poster lezen - Leesclub voor leesplezier

p. 19

11 een mening geven - De bibliotheek kan wel sluiten

p. 20

12 een woordspel doen - Woorden maken		

p. 21

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.
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UITVOEREN
UITVOEREN
1 Schrijven: Mijn eigen verhaal
OPDRACHT 1A

-

Dit boekje gaat over de bibliotheek.
Kom je daar weleens?

OPDRACHT 1B

Lees je eigen verhaal stil na voor jezelf.
Bespreek daarna je verhaal samen.

4

Waar is de bibliotheek in jouw woonplaats?
Ga je wel eens naar de bibliotheek?
Waarom wel of niet?
Heb je een abonnement?
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2 Lezen: Bezoekers aan het woord
OPDRACHT 2A

Lees de titel en bekijk de tekst.
Geef antwoord op de vragen.
1 Waar gaat de tekst over?
2 In de tekst staat ‘Bezoekers aan het woord’. Wat vertellen de bezoekers?
waar de bibliotheek is
wanneer de bibliotheek open is
wat je kunt doen in de bibliotheek

Naar de bibliotheek!
Bezoekers aan het woord.
Filiz:

Ed:

Helena:

Er zijn zoveel boeken in de
bibliotheek. Heerlijk! Je kunt nu
ook e-books lenen. Dat doe ik
ook wel eens. En ik leen dvd’s en
tijdschriften. Er is genoeg te
doen. Dus fijn dat de bieb er is!

In de bibliotheek zie ik vrienden
en mensen uit de buurt. Ik drink
een kopje thee en lees de krant.
Soms gebruik ik de computer. Die
heb ik thuis niet.

Ik heb net een cursus
fotobewerking gedaan in de
bibliotheek. Ze mogen van mij
nog veel meer cursussen
organiseren. Leuk met een
groepje mensen. Ik ben nu met
pensioen, dus ik heb tijd genoeg.

Maria:
Ik ga wel eens naar het Lees en
Schrijfplein bij ons in de bieb.
Daar liggen leesboeken en
boeken over allerlei
onderwerpen. Deze boeken zijn
makkelijk om te lezen. Ook oefen
ik daar wel eens op de computer
met verschillende
taalprogramma’s.

Lana:
Als mijn nichtje komt logeren,
gaan we altijd eerst even langs
de bieb. Dan halen we wat
boekjes. Kan ik ’s avonds lekker
voorlezen. Daar is ze dol op!

Dylan:
Ik ga nu met mijn zoontje naar de
bibliotheek. Dan lezen we samen
een boekje. Dat kon ik vroeger
niet, want ik had moeite met
lezen. Sinds ik op taalles zit, gaat
het veel beter.

OPDRACHT 2B

Lees de tekst stil voor jezelf.
Je kunt veel dingen doen in de bibliotheek.
Heb je in de tekst nieuwe dingen gelezen?

5

Erkan:
Ik ga meestal op
woensdagmiddag naar de bieb,
samen met mijn moeder. Dan kies
ik twee leesboeken en ook altijd
één stripboek. Dat vind ik leuk. En
het kost niets!
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OPDRACHT 2C

Beantwoord samen de vragen.
1 Wat doen de mensen uit de tekst in de bibliotheek? Maak een lijstje.

2 Wat doe jij of wat zou jij willen doen in de bibliotheek?

OPDRACHT 2D

Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
1 Maria vertelt over het Lees- en Schrijfplein. Wat is dat? Is er in jouw bibliotheek ook een
Lees- en Schrijfplein?
2 Wie vertelt dat hij nu met zijn zoontje naar de bibliotheek gaat?
3 Wie vertelt over voorlezen?
Taalhuis
4 Hoe oud is Helena ongeveer? Hoe weet je dat?
5 Hoeveel boeken leent Erkan als hij in de bibliotheek is?

Beter leren lezen en schrijven?
Taalvrijwilliger worden?
Kom bij ons langs!

mijn aantekeningen

Taalvrijwilliger worden? Of beter leren lezen en schrijven?
www.taalvoorhetleven.nl | 0800 023 44 44
www.taalvoorhetleven.nl | 0800 023 44 44
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3 Schrijven: Een boek zoeken
OPDRACHT 3A

In de bibliotheek zijn borden met informatie.
Ze helpen je om de boeken te vinden die je zoekt.
Stel, je hebt een nichtje van 11 jaar. Ze gaat op school een spreekbeurt over honden houden.
Je bent vandaag samen met je nichtje in de bibliotheek.
Jullie zoeken boeken over Honden.

0 - 6 jaar

Jeugd

6 - 12 jaar

Volwassenen

12+ jaar

1

2

Leesboeken

624 -626
Knutselen

628 - 629
Voeding

Informatieve boeken

633
Paarden

634 - 636
Huisdieren

3

4

Kijk naar de afbeeldingen. Hoe kom je bij de kast met boeken over Honden?
Je moet steeds kiezen. Wat kies je eerst? En wat kies je dan?
Bespreek dat met je begeleider.
OPDRACHT 3B

Hoe ben je bij de kast gekomen? Schrijf dat op.
Begin bij afbeelding 1, ga dan naar afbeelding 2 enzovoort.
Eerst 		
Dan 			
Daarna 		
Tenslotte
OPDRACHT 3C

Lees je tekst stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Staat je tekst in de goede volgorde?
Bespreek daarna samen je tekst.
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4 Lezen: Onze abonnementen
OPDRACHT 4A

Bekijk een bladzijde uit de folder van de bibliotheek.
1 Lees eerst de titel. Waarover vind je informatie in het schema?
2 Bekijk het schema. Het heeft 5 kolommen. Wat zie je in die kolommen?

De
Bibliotheek

Abonnementen in de bibliotheek
JEUGD

MINI

BUDGET

BASIS

PLUS

Maximaal aantal
artikelen
10

Artikelen
per maand
1

Maximaal aantal
artikelen
10

Maximaal aantal
artikelen
6

Maximaal aantal
artikelen
10

Alle soorten
artikelen

Alle soorten
artikelen

Alle soorten
artikelen

Alle soorten
artikelen

Alle soorten
artikelen

Uitleentermijn
3 weken

Uitleentermijn
2 weken

Uitleentermijn
3 weken

Uitleentermijn
2 weken

Uitleentermijn
3 weken

Verlengen
1e keer gratis

Verlengen

Verlengen
1e keer gratis

Verlengen
1e keer gratis

Verlengen
1e keer gratis

Reserveren
gratis

Reserveren

Reserveren
gratis

Reserveren
gratis

Reserveren
gratis

Partnerpas

Partnerpas

Partnerpas

Partnerpas

Partnerpas

Gratis tot 18 jaar

Geen leengeld
voor dvd’s en
games

Alleen met een
minimuminkom
en, check de
voorwaarden
www.debieb.nl

GRATIS
-

GRATIS
-

€20,50

€31,-

€41,50

€0,

€0,

per jaar

per jaar

PARTNERPAS
Bij een betaald jaarabonnement kan uw huisgenoot ook lid
van De Bieb worden. De leenvoorwaarden van de Partnerpas
zijn dezelfde als die van het hoofdabonnement.

8

€5,-

per jaar

per jaar

Voor alle
abonnementen
rekenen we
eenmalige
inschrijfkosten
van € 3,50.
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OPDRACHT 4B

Kijk nog een keer naar het schema. Bespreek de antwoorden met je begeleider.
1 Wat kun je wel en wat kun je niet doen met een mini-abonnement?
2 Wat is het verschil tussen een basis-abonnement en een plus-abonnement?
3 Bij welk abonnement kun je korter lenen?
4 Bij welk abonnement kun je het minste aantal artikelen lenen?
5 Welk abonnement is gratis?
6 Wat is een partnerpas? Bij welke abonnementen kun je zo’n pas nemen?
7 Wanneer kun je een budget-abonnement nemen?
8 Je hebt een basis-abonnement. Je wilt vandaag drie boeken, twee dvd’s en twee
tijdschriften lenen. Kan dat? Leg je antwoord uit.
OPDRACHT 4C

De abonnementen zijn niet hetzelfde in elke bibliotheek.
1 Zoek samen met je begeleider een overzicht van de prijzen voor abonnementen in jouw
bibliotheek.
2 Kijk in het overzicht. Welk abonnement zou je nemen en waarom?
3 Stel dat kinderen niet meer gratis naar de bibliotheek kunnen. Je moet een abonnement
voor je kind kopen. Hoeveel kan of wil je dan per jaar betalen?

mijn aantekeningen
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5 Schrijven: Lid worden van de bibliotheek
OPDRACHT 5A

Je gaat een inschrijfformulier van de bibliotheek invullen. Een formulier van je eigen
bibliotheek of het formulier hieronder.
Lees eerst het formulier.
Bespreek samen de woorden die je niet kent.
Bespreek dan wat je in moet vullen.
OPDRACHT 5B

Vul het formulier in. Vul het in voor jezelf, je zoon of dochter.

De
Bibliotheek

Inschrijfformulier
Ik kies voor het volgende abonnement

0 jeugd

0 basis

0 mini

0 plus

0 budget
Achternaam en voorletters
(bij een jeugdabonnement voornaam voluit)

Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Betaling jaarlijkse contributie

0 acceptgiro

0 automatische incasso

IBAN/Rekeningnummer
Wilt u de digitale nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen?

0 ja

0 nee

Hoe wilt u een herinnering ontvangen?

0 sms

0 e-mail

Hoe wilt u een bericht ontvangen als uw reservering binnen is?

0 sms

0 e-mail

Datum / handtekening *
(*) bij kinderen tot 12 jaar: handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger.
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OPDRACHT 5C

Bekijk het formulier.
Staat alles erin?
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je formulier.

mijn aantekeningen
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6 Lezen: Hoe werkt het?
OPDRACHT 6A

Bekijk de tekst.
1 Waarover kun je informatie vinden in deze tekst? Hoe weet je dat zo snel?
2 Weet jij hoe je een boek kunt zoeken in de bibliotheek? En hoe je een boek of dvd kunt
lenen? En hoe je kunt verlengen en reserveren?
Praat hierover met je begeleider.

http://www.debibliotheek.nl

informatie

De
Bibliotheek

inloggen | lid worden

Home | Informatie | Collectie | Openingstijden | Contact

Zelf zoeken
In de bibliotheek zijn de romans verdeeld in
verschillende soorten. Bijvoorbeeld: romantische
verhalen, spannende verhalen en waargebeurde
verhalen. Binnen het soort staan de romans op
alfabet. Op de zijkant van de boeken staat een
plaatje. Aan dat plaatje kun je zien wat voor soort
boek het is.

Zelf lenen en inleveren
Als je een boek of dvd wilt lenen, moet je lid zijn van
de bibliotheek. Bij de uitgang staat onze
‘zelfbedieningsbalie’. Daar scan je eerst je pasje.
Inleveren en lenen doe je helemaal zelf. Je kunt de
eerste keer vragen hoe dat moet.

Zelf verlengen
Als je een boek of dvd langer wilt houden, kun je het verlengen. Dit kan je telefonisch doen
of in de bibliotheek bij de balie. Je kan het ook thuis achter de computer doen. Dan moet je
eerst inloggen met je lidnummer en wachtwoord. Klik daarna op ‘Wat heb ik thuis’. Dan
kies je het artikel dat je wilt verlengen. Vervolgens klik je op ‘verlengen’.

Zelf reserveren
Soms is het boek dat je zoekt niet aanwezig. In dat geval kun je het boek reserveren. Dit kan
ook online. Je krijgt een sms of een e-mail als het boek binnen is.

12
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OPDRACHT 6B

Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1 Je wilt je boek langer houden, maar je weet niet hoe je dat moet doen.
Onder welk kopje kun je hierover informatie vinden?
2 Het boek dat je zoekt, is niet aanwezig in de bibliotheek. Wat kun je dan doen? Onder welk
kopje kun je hierover informatie vinden?
3 Je houdt van spannende verhalen. Hoe kun je die boeken in een kast herkennen?
Onder welk kopje kun je hierover informatie vinden?
OPDRACHT 6C

1 Hieronder staan verschillende soorten romans.
Lees ze en bespreek samen de woorden die je niet kent.
1 doktersverhaal							5 romantisch verhaal
2 griezelverhaal							6 psychologisch verhaal
3 historisch verhaal						7 spannend verhaal
4 humoristisch verhaal 				 8 waargebeurd verhaal

2 Hieronder staan de plaatjes die op de zijkant van een boek staan.
Bekijk de plaatjes. Welk plaatje hoort bij welk soort boek?

3 Van welk soort verhalen houd jij het meest? Dit hoeft niet een verhaal uit een boek te zijn;
dat kan ook een verhaal van een film zijn.
Waarom houd je juist van dat soort verhalen?

13
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7 Schrijven: Een recensie
OPDRACHT 7A

In de bibliotheek kun je veel boeken vinden die gemakkelijk zijn om te lezen. Dit zijn boeken
in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands.
Lees hieronder over drie van deze boeken.
Welk boek zou je wel willen lezen? En waarom? Praat hierover met je begeleider.

Het verhaal van Jens
Jens komt laat van zijn werk en wacht in het station op zijn
trein. Een vreemde man spreekt hem aan. De man ruikt naar bier
en steekt een sigaret op. Maar in de wachtkamer van het station
mag je niet roken. Jens wil geen contact met de man hebben.
Maar een dag later ziet hij die vreemde man in zijn eigen dorp.
Hoe kan dat nou? Wat doet die man in zijn dorp?
Jens wordt een beetje bang.
Spannend verhaal met veel foto’s, 48 pagina’s, A1

Floris en Fleur
Het verhaal van Floris en Fleur is een oud verhaal. Eigenlijk heet
het: Floris en Blancefloer. Het verhaal begint in Spanje. Floris is
een knappe, donkere prins. Hij is moslim. Fleur is een gewoon
meisje. Ze heeft blond haar en ze is katholiek. Als kind groeien
zij samen op. Op een dag worden ze verliefd op elkaar. Echt
verliefd. Maar het kan natuurlijk niets worden tussen die twee.
Zoveel verschillen. De vader van Floris bedenkt een
plan. Hij wil dat Floris en Fleur elkaar niet meer zien.
Romantisch verhaal, 88 pagina’s, A2-B1/>1F

De Titanic, het verhaal van een ramp
Dit verhaal gaat over Anna en Edward. Anna is een dienstmeisje.
Zij is zwanger en ze moet van haar werkgever mee met de
eerste reis van de Titanic, een groot schip voor toeristen.
Edward wil voor haar zorgen en gaat ook mee op het schip. De
boot zinkt. Anna en Edward wachten op hulp. Ze zijn heel bang
om dood te gaan.
Historisch verhaal met veel foto’s, 48 pagina’s, A2/1F

14

1F 11 | Een abonnement op de bibliotheek

OPDRACHT 7B

Doe opdracht 1 en 2 of kies een van de twee.
1 Kies een van de drie boeken. Lees nog een keer de beschrijving. Hoe gaat het boek
verder? Wat gebeurt er verder met de hoofdpersoon of hoofdpersonen? Hoe eindigt het
verhaal? Schrijf dat op.
2 Heb je net een boek gelezen? Beschrijf dan:
- waar het verhaal over gaat en wat er gebeurt.
- wat voor soort boek het is.
- wat je mening is over het boek en waarom je dat vindt.
- hoeveel sterren je het boek geeft. Je kunt maximaal 5 sterren geven.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 7C

Lees je tekst stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Bespreek daarna samen je tekst.

mijn aantekeningen
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8 Lezen: Voorlezen? Ja, graag!
OPDRACHT 8A

1 Bekijk de afbeelding. Waar gaat de tekst over?
2 Wat is de titel van de tekst? Wat vertelt de schrijver over dit onderwerp, denk je?
3 Vind jij het belangrijk om kinderen voor te lezen?

Voorlezen? Ja, graag!

Kinderen zijn dol op voorlezen. ‘Nog een
verhaaltje!’, hoor je vaak na de laatste bladzijde.
Maar ook voor volwassenen is voorlezen leuk.
Samen genieten van een mooi verhaal. Praten
over verschillende onderwerpen. Nadenken over
de afloop van een verhaal. Lachen om de
plaatjes. Voorlezen is plezier voor twee!

Als je gaat voorlezen, moet je letten op wat voor
boek je kiest. Een boek moet goed passen bij het
kind. Wat vindt hij of zij leuk? Past het bij de
leeftijd? Is het boek niet te lang? Heeft het genoeg
plaatjes?
In de bibliotheek kun je veel voorleesboeken
vinden. Voor peuters en kleuters zijn er
prentenboeken. Dat zijn boeken met veel plaatjes
en weinig tekst. Deze boeken hebben AP of AK op
zijkant van het boek. AP-boeken zijn boeken voor
baby’s en peuters. Boeken met AK zijn voor
kleuters vanaf 4 jaar. Als een kind wat ouder is, kun
je samen een leuk boek zoeken. Kijk dan naar
boeken met een A op de kaft. Deze boeken zijn
voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar.

Voorlezen is niet alleen leuk, maar het is ook
belangrijk voor een kind. Waarom is voorlezen nu
zo belangrijk?
Door voor te lezen:
- leren kinderen veel nieuwe woorden.
- leren ze met aandacht te luisteren.
- wordt hun leven rijker en hun fantasie groter.
- herkennen ze dingen die ze zelf ook meemaken.
- krijgen kinderen zin om ook zelf te gaan lezen.
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OPDRACHT 8B

Lees de tekst en beantwoord de vragen.
1 Waar staat het in de tekst? Wijs het aan.
- waarom voorlezen belangrijk is.
- dat voorlezen leuk is.
- hoe je een voorleesboek zoekt dat bij je kind past.
2 In de bibliotheek kun je veel voorleesboeken vinden.
Welke boeken zijn voor welke leeftijd? Vul het schema in.
AP-boeken

AK-boeken

Leeftijd

OPDRACHT 8C

Bespreek samen onderstaande vragen:
- Lees jij je kinderen voor?
Of heb je vroeger je kinderen voorgelezen? En je kleinkinderen?
- Waarom wel? Waarom niet?
- Heeft iemand jou vroeger voorgelezen?
- Weet je nog een boek van vroeger dat je mooi vond?

mijn aantekeningen
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9 Schrijven: Een elfje
OPDRACHT 9A

In deze opdracht ga je een elfje schrijven. Een elfje is een kort gedicht.
Het onderwerp mag je zelf kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een elfje over de bibliotheek, over
leren lezen en schrijven, over een mooi boek, over voorlezen.
Lees eerst het elfje hieronder:

Een elfje
Leren
Lezen, schrijven
Ik oefen steeds.
Dag in dag uit.
Taal!

OPDRACHT 9B

Schrijf nu zelf een elfje.
Kies eerst een onderwerp.
Let op de vorm van het gedicht:
Een elfje is een gedicht van 11 woorden en vijf regels. Het heeft altijd dezelfde vorm en het
hoeft niet te rijmen.
Regel 1 bestaat uit 1 woord
Regel 2 bestaat uit 2 woorden
Regel 3 bestaat uit 3 woorden
Regel 4 bestaat uit 4 woorden
Regel 5 bestaat uit 1 woord

OPDRACHT 9C

Lees je gedicht stil na voor jezelf.
Heb je geschreven wat je wilde schrijven?
Lees je gedicht voor.
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10 Lezen: Leesclub voor leesplezier
OPDRACHT 10A

Deze poster hangt in de bibliotheek. Bekijk de poster.
Waar gaat de tekst over?

De
Bibliotheek

Lezen is leuk … ontspannend … leerzaam!
Leesclub voor leesplezier
Vind je lezen leuk, maar wel moeilijk?
Zou je graag samen met anderen willen lezen?
Geef je dan op voor de Leesclub.
De bibliotheek start in maart met een Leesclub voor mensen die
moeite hebben met lezen. In de Leesclub lezen we samen makkelijke
boeken. We komen vier keer bij elkaar. De deelname is gratis.

Wanneer?
Waar?

Donderdag 3, 10, 17 en 24 maart van 11.00 – 12.00 uur
In de bibliotheek

Meld je aan bij Marja (030 121314)
of kom langs en doe mee op proef!

Lezen is leuk … ontspannend … leerzaam!
OPDRACHT 10B

Lees de tekst door.
Voor wie is de Leesclub?
Zou jij mee willen doen met een Leesclub? Waarom wel? Waarom niet?
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11 Spreken: De bibliotheek kan wel sluiten
OPDRACHT 11A

Stel, je hebt gehoord dat de bibliotheek bij jou in de buurt of stad misschien moet sluiten.
Er is niet genoeg geld meer om deze bibliotheek open te houden. Het personeel heeft een
aantal ideeën om te bezuinigen:
- de bibliotheek alleen open op woensdagmiddag en zaterdag;
- de afdeling met cd’s en dvd’s sluiten;
- geen gratis abonnement voor kinderen meer;
- het abonnement voor volwassenen duurder maken.
Wat vind je van deze ideeën? Vertel ook waarom je dat vindt.
Heb je zelf nog andere ideeën om te bezuinigen?
OPDRACHT 11B

Zijn er in de bibliotheek bij jou in de buurt ook bezuinigingen? Praat er samen over.
OPDRACHT 11C

Bespreek de opdracht samen na.
Hoe ging het gesprek? Kon je je mening goed uitleggen?
Hebben jullie dezelfde mening?
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12 Woorden: Woorden maken
OPDRACHT 12

Maak 20 nieuwe woorden met de letters van het woord: ABONNEMENT.
Hoeveel woorden kan je vinden?
1 men										8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14
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TERUGKIJKEN
Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje.
Bespreek samen:
- Waar ben je trots op?
- Wat wilde je leren? En heb je dat geleerd?
- Van welke opdrachten heb je het meest geleerd?
- Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
- Wat wil je nog oefenen?
- Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen
Wil je meer oefenen? Bespreek met je begeleider:
- welke oefeningen je nog kunt maken;
- welke boekjes je kunt lezen.

mijn aantekeningen
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WERKEN MET SUCCES!

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot;
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost.
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen belangrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u uiteraard samen
met uw deelnemer naar de plaatselijke bibliotheek gaan.
Daar kunt u de verschillende mogelijkheden van deze bibliotheek met de deelnemer bekijken en bespreken. Zorg
ervoor dat een deelnemer ‘thuis’ raakt in de bibliotheek.
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter.

KIEZEN VAN EEN BOEKJE
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat
werken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van
de deelnemer. In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke
thema’s er allemaal zijn en welke taken in een boekje geoefend kunnen worden.
KIEZEN VAN OPDRACHTEN
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek welke opdrachten hij/zij wel wil doen en welke niet. De deelnemer
kan uiteraard ook het hele boekje doorwerken.
DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen
oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of
woordenschat. In de Taalhulp vindt u een hele reeks
Taalkaarten rond allerlei schrijfproblemen met uitleg en
oefensuggesties. Hieruit kunt u samen met de deelnemer
de Taalkaart kiezen waar de deelnemer op dat moment
het meeste baat bij heeft. Deze Taalkaart kan de deelnemer vervolgens opnemen in zijn Taalmap. (We gaan ervan
uit dat de deelnemer een eigen map heeft waarin hij of zij
eigen lesmaterialen bewaart).
Naast deze Taalkaarten vindt u in de Taalhulp nog veel
meer: aanwijzingen wat u kunt doen als een deelnemer
een kleine woordenschat heeft, uitleg, voorbeelden en
concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproblemen van de deelnemer. Ook vindt u uitgewerkte voorbeelden hoe u feedback kunt geven op een schrijftekst van
een deelnemer.

ICOON
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon
. Dit
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de
begeleider te vinden zijn.
MIJN AANTEKENINGEN
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.
Laat de deelnemer dit blokje actief gebruiken om moeilijke woorden of zinnen, de betekenis van woorden of
zinnen op te schrijven etc.
VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te
bespreken of hij alle taken gaat doen of een keuze maakt.
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de situatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover
praten.

AANPAK OPDRACHTEN
ALGEMEEN
Als u werkt met het boekje doet u allerlei verschillende
activiteiten, zoals:
- voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten
- bespreken van de schrijfproducten
- werken met Taalkaarten en oefensuggesties uit de
Taalhulp
- verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten
uit een boekje, bijvoorbeeld met een tekst uit het dagelijks leven of het werk van een deelnemer.

AANWIJZINGEN PER OPDRACHT
(Voor opdracht 1 zijn er geen aanwijzingen.)
OPDRACHT 2A
Antwoorden:
1 Over de bibliotheek
2 Wat je kunt doen in de bibliotheek
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OPDRACHT 2C
Activiteiten in de bibliotheek:
Boeken lenen, dvd’s lenen, kranten en tijdschriften lezen,
het Lees- en schrijf plein bezoeken, thee drinken, mensen
ontmoeten, computer gebruiken, voorleesboeken lenen,
cursussen volgen.

OPDRACHT 5A EN 5B
Ter informatie: een herinnering is een bericht dat je ontvangt als je te laat bent met het inleveren van een boek of
een artikel.
Onderaan het formulier staat ‘wettelijke vertegenwoordiger’. Dit is een ouder of een voogd.
Let op! Als de deelnemer het formulier invult voor zijn of
haar kind, moet hij of zij de voornaam voluit schrijven.

OPDRACHT 2D
1 Daar hebben ze ‘makkelijk lezen’ boeken en computers
met verschillende taalprogramma’s.
2 Dylan
3 Lana
4 Waarschijnlijk 60+, ze is met pensioen.
5 2 leesboeken en 1 stripboek

OPDRACHT 6A
Ga met de deelnemer naar de bibliotheek om te zien
hoe de zelfbedieningsbalie werkt. Je kunt ook instructiefilmpjes op youtube kijken. Zoek dan bijvoorbeeld naar:
instructie bibliotheek of instructie selfservice bibliotheek.

OPDRACHT 3A
Bespreek bij afbeelding 4 dat de nummers verwijzen naar
boeken over specifieke onderwerpen.

OPDRACHT 6B
Antwoorden:
1 Zelf verlengen
2 Zelf reserveren
3 Zelf zoeken

OPDRACHT 3B
Het doel van deze opdracht is dat een deelnemer zijn weg
leert vinden in de bibliotheek aan de hand van de borden
die er in de bibliotheek te vinden zijn.
Mogelijk antwoord:
Eerst gaan we naar de jeugdafdeling. Dan gaan we naar
de boeken voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Daarna gaan
we naar de kasten met informatieve boeken. Tenslotte
gaan we naar de kast met boeken over honden.

OPDRACHT 6C
Antwoorden:

OPDRACHT 4A
Antwoorden:
1 abonnementen in de bibliotheek
2 informatie over vijf verschillende abonnementen
OPDRACHT 4B
Antwoorden:
1 1 artikel lenen per maand, je mag het artikel twee weken
lenen. Het abonnement is gratis. Je kan het artikel niet
verlengen en niet reserveren. Je betaalt geen leengeld
voor dvd’s en games.
2 Bij een plusabonnement mag je tien artikelen lenen
voor drie weken. Bij een basisabonnement zijn dat zes
artikelen voor twee weken.
3 Bij het mini-abonnement en het basisabonnement.
4 Bij het mini-abonnement.
5 Het mini-abonnement.
6 Dat is een pas voor een huisgenoot. Deze kost 5 euro.
Die kun je nemen bij een betaald abonnement, dus bij
een budget-, basis- of plusabonnement.
7 Als je een minimuminkomen hebt.
8 Nee, dat kan niet. Je mag met een budgetabonnement
maximaal zes artikelen lenen.

(Voor opdracht 7 zijn er geen aanwijzingen.)
OPDRACHT 8A
Antwoorden:
1 Voorlezen
2 De titel is ‘Voorlezen? Ja graag!’ Uit de titel kun je afleiden dat de tekst erover gaat dat voorlezen goed is /
positief is om te doen.
OPDRACHT 8B
Antwoorden:
1 Het gaat er in deze opdracht om dat de deelnemer het
antwoord op de vragen terug kan vinden in de tekst.
Ga in op de redenen die in de tekst genoemd worden
waarom voorlezen belangrijk is.
2 AP-boeken: 0 t/m 3jaar, AK-boeken: 4 t/m 6 jaar,
A-boeken: 6 t/m 8 jaar.

OPDRACHT 4C
Dit overzicht van abonnementen komt uit één specifieke
bibliotheek. De prijzen en mogelijkheden kunnen per bibliotheek verschillen. Zoek daarom met de deelnemer een
overzicht van de prijzen van een bibliotheek in de buurt.

OPDRACHT 9A
Sommige deelnemers zullen het moeilijk of eng vinden om
een gedicht te schrijven. Een elfje is in dit geval een goede
dichtvorm om mee te beginnen. Het is kort en de vorm
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staat vast. Bespreek als het nodig is regel voor regel wat
een deelnemer zou kunnen schrijven.

4 Kies zo nodig een bijpassende Taalkaart uit de Taalhulp.
Laat zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten
opvielen; laat het besprokene weer toepassen in een volgende opdracht. Doe dit meteen op dat moment of een
volgende keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die
u wilt geven met behulp van de Taalhulp thuis voor.

OPDRACHT 10A
Antwoorden:
Over een leesclub

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van
de deelnemer staat. Hij begint met een oriënterende
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tussenkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht,
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend,
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend
tot detailbegrip.
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten.

(Voor opdracht 11 en 12 zijn er geen aanwijzingen.)

ALGEMENE OPBOUW VAN ELK BOEKJE
OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de begeleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven.
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de opdracht in een denkballon een paar hulpvragen. De opdracht kan hiermee voorbereid worden door samen over
het onderwerp en de vragen te praten.

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenkomen. De tekst is dus in de meeste gevallen boven het
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie,
het vlot inschatten om wat voor soort tekst het gaat etc.
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus niet
intensief lezen.

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema:
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuwsberichtje of een verhaal dat past bij het thema.
Daarbij staat een lichte verwerkingsopdracht. Het tekstje
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te
prikkelen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De
deelnemer oefent bijvoorbeeld met een gesprek met een
leidinggevende, deelname aan een discussie, een mening
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.

VANAF OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling
van lezen en schrijven.
LEESOPDRACHTEN
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt, hangt onder
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg
de instructie bij de opdrachten; dan komen de verschillende leesstrategieën vanzelf aan bod.

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel.

SCHRIJFOPDRACHTEN
De schrijfopdrachten borduren soms voort op de inhoud
die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan worden
zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer
schrijft eigen teksten. Bespreek vooraf samen wat hij wil
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrachten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik
die en andere om het denkproces op gang te brengen.
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat. Daarvoor geldt de volgende algemene leidraad:
1 Begin altijd met een compliment.
2 Vraag aan de deelnemer hoe hij het vond gaan, wat
goed ging, waar hij over twijfelt of wat hij lastig vond.
3 Kies (samen met de deelnemer) maximaal één element
of fout uit de tekst om aan te gaan werken. In de Taalhulp kunt u zien hoe u dat kunt doen.

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden
gevonden? Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw.
Bespreek ook wat nu goed gaat en niet meer geoefend
hoeft te worden en wat nog wel.
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Met de themaboekjes van Succes!
leren volwassenen beter lezen en
schrijven. Ook kunnen zij aan hun
spreekvaardigheid werken.
Met Succes! vergroten mensen hun
wereld, zodat zij meer mogelijkheden
hebben en meer kansen kunnen
pakken. Succes! is uitgewerkt in
drie niveaus. De methode bestaat
uit een groot aantal boekjes rond
situaties in het dagelijks leven of
werk. De boekjes zijn per niveau los
te gebruiken. Succes! is uitgebreid
getest in de praktijk door docenten en
taalvrijwilligers.

Ken je iemand die ook
beter wil leren lezen en
schrijven?
bel: 0800 - 023 44 44
Ken je iemand die
taalvrijwilliger wil
worden of wil je zelf
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 023 44 44

