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1

De man loopt naar het huis.

2

De man loopt naar de radio.





5



3

De man doet de radio aan.

4

Hij luistert naar de muziek.



De man leest de krant
luistert naar de muziek.

6

De telefoon gaat.







7

De man loopt naar de radio.

8

Hij doet de radio uit.



9

Hij loopt naar de telefoon.

10

Hij pakt de telefoon

zegt:

“Hallo, met ........”
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OPDRACHTKAART

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken.
U kunt ook materiaal bestellen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

W

at leer je?

1a nr. 1 Wie doet het?

Je ziet plaatjes van mensen die iets doen. Wie doet het? Is het een man
of een vrouw, een jongen, een meisje? Of zijn het twee mensen? Vul de
goede woorden in.

Wie doet het?

1

__________________

2

__________________

belt.

3

__________________

dansen.

4

__________________

zwemt.

5 __________________

NT2taalmenu

1a

schrijft.

rennen.

2 van 14

Wie doet het?

6 __________________

7 __________________

fietst.

8

drinkt

__________________

9 __________________

10

NT2taalmenu

pakken

__________________

1a

brengt

maakt

een boek.

cola.

het eten.

een sneeuwpop.
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OPDRACHTKAART

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken.
U kunt ook materiaal bestellen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

W

at leer je?

1a nr. 2 Wat doen ze?

Je ziet plaatjes van mensen die iets doen. Wat doen ze? Vul de goede
woorden in.

NT2taalmenu

1a
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Wat doen ze?
Vul in: kookt – belt – stofzuigt – kijken - schrijft

1 De man

2 De vrouw

__________________ .

__________________ .

3 De man

4 De kinderen

5

NT2taalmenu

__________________ .

__________________

De vrouw

t.v.

__________________.

1a
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Wat doen ze?
Vul in: strijkt – slaapt – wandelen – wast af - dansen

6 De vrouw

7 De jongen

8 De mensen

9 De vrouw

__________________.

__________________.

__________________.

__________________.

10 De man en zijn vrouw

NT2taalmenu

1a

_________________.

6 van 14

Wat doen ze?
Vul in: poetst – rennen – fietst – zwemt – maakt

11 De jongen __________________ zijn tanden.

12 Het meisje __________________.

13 De kinderen

14 De jongen

__________________.

__________________.

15 Het meisje __________________ een sneeuwpop.

NT2taalmenu

1a

7 van 14

Wat doen ze?
Vul in: springt – drinkt – brengt – wast - valt

16 De man __________________ cola.

17 De man

18

De ober __________________ het eten.

19 De hoed

20 Het meisje
NT2taalmenu

__________________ de kleren.

__________________.

__________________.
1a
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OPDRACHTKAART

www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken.
U kunt ook materiaal bestellen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

W

at leer je?

1a nr. 3 Wat doen ze?
Je ziet plaatjes van mensen die iets doen. Wat doen ze? Vul de goede
woorden in.
Let op:
Wie doet het? Is het één persoon? Schrijf dan als laatste letter een -t:
b.v. loopt, schrijft.
Zijn het twee of meer personen? Schrijf dan als laatste letters –en: b.v.
pakken, rennen.

NT2taalmenu
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Wat doen ze?

1 De man

2 De vrouw

__________________ .

__________________ .

3 De man

4 De kinderen

5

NT2taalmenu

__________________ .

__________________

De vrouw

t.v.

__________________.

1a
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Wat doen ze?

6 De vrouw

7 De jongen

8 De mensen

9 De vrouw

__________________.

__________________.

__________________.

__________________.

10 De man en zijn vrouw

NT2taalmenu

1a

_________________.
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Wat doen ze?

11 De jongen __________________ zijn tanden.

12 Het meisje __________________.

13 De kinderen

14 De jongen

__________________.

__________________.

15 Het meisje __________________ een sneeuwpop.

NT2taalmenu

1a

12 van 14

Wat doen ze?

16 De man __________________ cola.

17 De man

18

De ober __________________ het eten.

19 De hoed

20 Het meisje

NT2taalmenu

__________________ de kleren.

__________________.

__________________.

1a

13 van 14

Antwoorden:
1a nr 1 Wie doet het?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De man
De vrouw
De mensen (of: de man en de
vrouw)
Het meisje
De kinderen
(of: de jongen en het meisje)
De meisjes
De jongen
De man
De ober
Het meisje

1a nr 2 en 3 Wat doen ze?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

stofzuigt
kookt
schrijft
kijken
belt (of: telefoneert)
wast af
slaapt
dansen
strijkt
wandelen (of: lopen)
poetst
zwemt
rennen (of: lopen hard)
fietst
maakt
drinkt
wast
brengt
valt
springt

Heb je andere antwoorden? Laat het aan de docent zien!
Misschien is jouw antwoord ook goed.

NT2taalmenu
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http://www.jekanmewat.nl/boek/test4_6.pdf

LEES DE VRAAG en SCHRIJF EEN KORT ANTWOORD OP

Waar ga je naar toe als je ziek bent?

................................................................................

Waar in huis staat de man?

................................................................................

Waar ga je naar toe als je haar geknipt moet worden?

................................................................................

Waar ga je naar toe als je boodschappen gaat doen?

................................................................................

Waar ga je naar toe als je een film wilt zien?

................................................................................

Waar in het huis staat de man?

................................................................................

blad
je kan me wat

nt2taalmenu.nl
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http://www.jekanmewat.nl/boek/test10-12.pdf

TEKST LEZEN: IS DE VRAAG

of

DE TREINREIS
Jannie zit in de trein.

Ze gaat naar Apeldoorn.

Ze gaat een dagje naar haar vriendin.
De conducteur komt.

“De kaartjes, alstublieft”, zegt hij.
Jannie laat haar kaartje zien.

“In Deventer moet u over-stappen”, zegt de conducteur.

Hij zegt: “De trein komt op hetzelfde perron, maar aan de andere kant.”
De trein komt aan in Deventer.
Jannie stapt uit.

Ze loopt naar de andere kant van het perron.
De trein staat al klaar.

Jannie stapt in en gaat zitten.

Na een paar minuten vertrekt de trein.
De trein is snel in Apeldoorn.
Het is een intercity.

Een intercity stopt niet vaak.

Vragen
1

Jannie gaat een weekje op vakantie.

Waar / Niet Waar

3

Jannie stapt in Deventer uit.

Waar / Niet Waar

2
4
5

Jannie heeft een treinkaartje.

De trein naar Apeldoorn staat op een ander perron.
De trein naar Apeldoorn stopt vaak.

Waar / Niet Waar

Waar / Niet Waar
Waar / Niet Waar
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http://www.jekanmewat.nl/boek/test10-12.pdf

LEES DE BRIEF

BEANTWOORD DE VRAGEN
(kies de goede letter)

Beste ouder of verzorger,
De klas van uw kind gaat op schoolreisje.
We gaan 14/9 naar de Efteling.
De bus vertrekt al om 8.45 uur.
Kunt u uw kind uiterlijk om 8.30 uur komen brengen?
Voor eten is gezorgd.
Om 18.00 uur zijn we allemaal weer terug.
Juffrouw Annie van klas IIb.

1

Wat staat er in de brief?
a)
b)
c)

2

U gaat op schoolreisje.
De klas van uw kind gaat op schoolreisje.
Juffrouw Annie wil met de ouders/verzorgers op schoolreisje.

Wanneer vertrekt de bus?
a)
b)
c)

De bus vertrekt om 18.00 uur.
De bus gaat om half negen weg.
De bus wacht tot 8.45 uur. Dan gaat hij weg.
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http://www.jekanmewat.nl/boek/test4_6.pdf

Achternaam ____________ Voorletters _________
Adres _____________________________________
Postcode + Woonplaats _______________________
Telefoon ________________
Beroep __________________________
Geboortedatum ____________________
Nationaliteit ______________________
In Nederland sinds _________________
Op les sinds ______________________

Groep B - Blok 7 Formulier - Water

http://www.nt2taalmenu.nl/formulier1/
inhoud.htm

De meterstand van water doorgeven.
Vul het formulier in met:
- de meterstand
- de datum
Kijk voor de meterstand op de watermeter.

www.nt2taalmenu.nl

copyright © 2006 Frans Snik

Groep B - Blok 7 Schrijven - Brief
brief 1: afmelden voor school

http://www.nt2taalmenu.nl/formulier1/inhoud.htm

Je zoon moet naar school maar hij is ziek.
Hij kan vandaag dus niet naar school.
Je geeft een briefje mee aan je dochter.
Zij geeft het briefje aan de meester.
- schrijf de naam van je zoon
- schrijf dat hij ziek is
- schrijf in welke klas hij zit
- schrijf wanneer hij weer beter is

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

met vriendelijke groeten,
.........................................................

Groep B - Blok 7 Schrijven - Brief
brief 2: uitnodiging

http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm

Je hebt een nieuw huis gekregen. Je geeft daarom een feest.
Je schrijft een brief aan je vrienden en nodigt hen uit.
- schrijf waarom je een feest geeft
- schrijf op welke dag het feest is
- schrijf hoe laat het feest begint
- vertel ook waar het feest is

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

tot ziens,
.........................................................

Groep B - Blok 7 Schrijven - Brief http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm
brief 3: boodschappen doen

Je bent alleen thuis. Je moet nog boodschappen halen.
Dan gaat de telefoon. Je broer belt je.
Hij vraagt of je snel even kunt komen.
Over een half uur is je man/vrouw thuis.
Je schrijft een briefje voor haar.
- schrijf waarom je weg bent
- schrijf hoe laat je weer thuis bent
- vraag aan je man/vrouw om boodschappen te doen
- vertel wat hij/zij moet kopen

Amsterdam: .......................................

Hallo ..................................................,

……..................................................................................................................
..........................................................................................................................
…......................................................................................................................
..........................................................................................................................
………...............................................................................................................
..........................................................................................................................

Alvast bedankt,
.........................................................

Groep B - Blok 7 Lezen - Informatie

http://www.jekanmewat.nl/boekjes.htm

LEES

EEN PAK VOOR HAAR BROEK
1

Mariese en haar oma komen van de markt terug.
Haar oma heeft een grote tas in haar handen, een boodschappentas.
In de tas zitten groente, vlees en brood.
Oma doet haar jas uit.

5

Ze zegt: “Mariese, doe jij je jasje ook eens
uit!”
Mariese doet haar jasje uit.
Oma loopt met de tas naar de keuken.
Mariese loopt ook naar de keuken.

10

Oma doet de deur van de koelkast open.
Ze doet de groente onderin de koelkast en het
vlees bovenin de koelkast.
Mariese loopt naar de keukentafel.
Op de tafel ligt een groot mes. Het broodmes.

15

Mariese pakt het mes.
De oma van Mariese loopt naar de keukenkast en ziet Mariese met een mes in haar handjes.
Ze schrikt. “Leg dat mes terug op tafel, Mariese!”, roept ze.
Mariese lacht. Ze kruipt onder de tafel.
“Schatje, kom eens hier!”, zegt haar oma.

20

Maar Mariese komt niet. Ze houdt het mes vast en kijkt naar oma.
Oma wordt boos.
“Geef het mes nu aan mij, Mariese!!!” Maar Mariese geeft het mes niet.
Oma krijgt een idee. Ze pakt een appel. “Kijk eens”, zegt ze.
“Hier is een appel. Geef mij het mes, dan krijg jij de appel.”

25

Mariese kijkt. Ze gooit het mes op de vloer.
Oma is kwaad. Ze pakt Mariese en geeft haar een pak voor haar broek.
Mariese huilt.
Oma zegt: “Je mag nooit meer met een mes spelen. Begrijp je dat?”
Mariese knikt : ja. Ze lacht weer naar oma. “Appel”, zegt ze.
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LEES

DE TEKST VAN PAGINA 6

EN BESLIS:

waar

of

niet waar

1

Het kindje en haar oma gaan naar de markt.

waar of niet waar

2

Ze hebben groente, vlees en bloemen gekocht.

waar of niet waar

3

Mariese, het kindje, gaat in de woonkamer spelen.

waar of niet waar

4

Mariese, het kindje, pakt een groot, gevaarlijk mes.

waar of niet waar

5

Mariese geeft het mes meteen aan oma.

waar of niet waar

6

Oma wordt boos. Mariese luistert niet.

waar of niet waar

7

Mariese huilt. Oma geeft Mariese een kusje.

waar of niet waar

8

Mariese blijft een paar minuten huilen.

waar of niet waar
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http://www.jekanmewat.nl/boekjes.htm

LEES

LEKKER GEPRAKT
1

Veel mensen gaan op zondag met de auto rijden.
Mijn vrouw en ik niet. Wij hebben geen auto.
Wij gaan op zondag op de fiets naar het park.
Het park is niet ver, maar dichtbij. Het is maar 5 minuten op de fiets.

5

In het park is een restaurant.
Wij zitten altijd op het terras van het restaurant.
Er is altijd veel te zien.
Er komen veel moeders en vaders met hun kinderen.
Ik vind het leuk om te kijken naar kinderen.

10

Ik neem altijd een boek of de krant mee naar het park.
Ik vind boeken lezen leuk.
Maar ik lees op het terras vaak geen bladzijde.
Ik kijk de hele dag naar de kinderen.
Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen.

15

Mijn vrouw wilde geen kinderen, ik wel.
Ik haal altijd de koffie en de thee.
Mijn vrouw wil geen koffie en thee halen in het restaurant.
Ze vindt in de rij staan niet leuk.
Ik vind dat ook niet leuk, maar ik vind ruzie maken heel erg vervelend.

20

Om 5 uur gaan we altijd naar huis.
We eten elke dag precies om kwart over zes.
Mijn vrouw kookt elke dag
aardappelen met vlees en groente.
Mijn vrouw vindt alles door elkaar

25

geprakt lekker.
Ik niet.
Na het eten kijkt mijn vrouw de
hele avond televisie.
Ik niet. Ik lees 's avonds de krant.

30

Om elf uur gaat mijn vrouw naar
boven, naar bed. Ik niet.
Ik lees nog een paar uur een boek.
Mijn vrouw slaapt altijd meteen.

pagina
n t 2 educatie
t a a l m e n u . n l ROC
8
module
je kan
me
wat
ROC
van
Amsterdam
van Amsterdam

16

LEES DE TEKST VAN PAGINA 16 EN BESLIS: waar

of niet waar

1

De man en de vrouw gaan met de bus naar het park.

waar of niet waar

2

Ze gaan vaak in het weekend naar het park.

waar of niet waar

3

De kinderen van de vrouw en de man gaan altijd mee.

waar of niet waar

4

De man en de vrouw maken vaak ruzie met elkaar.

waar of niet waar

5

Soms kookt de man en soms kookt de vrouw.

waar of niet waar

6

De man en de vrouw kijken vaak met elkaar naar de tv.

waar of niet waar

7

De vrouw gaat voor 12 uur naar bed. De man niet.

waar of niet waar

8

De man en de vrouw vinden elkaar aardig.

waar of niet waar
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Lees

CONTROLE
1

Het is half acht en Jan staat bij de tramhalte van tram 6.
Hij wacht op tram 6.
Het is winter. Het is koud.
Hij wil weer lekker in bed liggen. Maar dat kan niet.

5

Het is maandag. De week begint weer.
Hij moet naar zijn werk, hij moet naar kantoor.
Ha, gelukkig! Tram 6 komt eraan.
Jan stapt in en gaat zitten.
Iedereen in de tram is nog slaperig.

10

Iedereen kijkt naar buiten of leest de krant. Niemand zegt iets.
Bij elke halte stappen mensen in en uit de tram.
Iedereen moet weer naar het werk.
Jan kijkt niet naar de andere mensen, hij kijkt naar buiten.
De tram stopt weer.

15

Plotseling: “Goedemorgen, uw plaatsbewijzen alstublieft!”
Er staan 3 controleurs in de tram.
Een controleur staat naast Jan.
“Uw plaatsbewijs, alstublieft!”, zegt
de controleur.

20

Jan pakt zijn portemonnee .
Hij kijkt, hij kijkt nog eens.
Waar is zijn abonnement?
Jan heeft zijn abonnement altijd in
zijn portemonnee zitten.

25

Hij voelt in zijn broekzakken.
Jan wordt zenuwachtig. De andere mensen kijken naar hem.
Maar dan voelt hij het abonnement in zijn rechter jaszak. Gelukkig!
Snel laat hij zijn abonnement aan de controleur zien.
“Oke, dank u”, zegt de controleur.

30

Jan heeft het niet meer koud.
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LEES DE TEKST VAN PAGINA 6 EN BESLIS: waar

of niet waar

1

Jan wacht op de tram bij het station.

waar of niet waar

2

Jan gaat deze ochtend graag naar zijn werk.

waar of niet waar

3

Hij werkt als arbeider op een fabriek.

waar of niet waar

4

Jan heeft een dikke jas aan.

waar of niet waar

5

Er stappen drie agenten de tram in.

waar of niet waar

6

Jan heeft een strippenkaart.

waar of niet waar

7

Jan kan zijn abonnement niet snel vinden.

waar of niet waar

8

Jan wordt zenuwachtig. Hij krijgt het warm.

waar of niet waar
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LEES

FELICITEREN
1

Vandaag is mijn broer Rob jarig. Hij wordt 39.
Ik ben drie jaar jonger. Ik ben ‘zijn kleine broertje’.
Mijn broer en ik wonen niet bij elkaar in de buurt.
Hij woont in Eindhoven en ik woon in een dorp in Noord-Holland.

5

We zien elkaar niet vaak. Een paar keer per jaar maar.
Mijn broer belt mij altijd op als ik jarig ben.
En ik bel mijn broer ook altijd op als hij jarig is.
Na het journaal van acht uur pak ik de telefoon.
Ik draai eerst het netnummer van de stad Eindhoven: 075; en dan het
abonnee-nummer van mijn broer.

10

Er klinkt: ‘tuut - tuut - tuut - ...... ’ Mijn broer is ‘in gesprek’.
Ik bel tien minuten later voor de tweede keer.
Mijn broer is nog steeds ‘in gesprek’.
Ik bel een half uurtje later voor de derde keer.
Er klinkt: ‘tuuuuuuuuuuuuuuu....t"’. Mijn broer is niet meer ‘in gesprek’.

15

Een stem zegt: “Hallo!”
Ik zeg: “Dag Rob, gefeliciteerd
met je verjaardag!”
“Met wie spreek ik?”, vraagt de

20

stem aan de andere kant.
“Met Hans, je kleine broertje!”
“Ik heb geen broer!”, zegt de stem
aan de andere kant.
“Met wie spreek ik dan?”

25

“U spreekt met Rutten!”.
“Oh, spreek ik dan niet met De
Groot?”
“Nee! Ik denk dat u het verkeerde
nummer gedraaid heeft.”

30

“O, pardon, neemt u mij niet kwalijk, goedenavond.”
Ik draai opnieuw het netnummer van Eindhoven, en het nummer van mijn broer.
Gelukkig gaat het deze keer wel goed.
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LEES DE TEKST VAN PAGINA 6 EN BESLIS: waar

of niet waar

1

Mijn broer Rob belt mij op, want ik ben vandaag jarig.

waar of niet waar

2

Rob is mijn broertje. Hij is jonger dan ik.

waar of niet waar

3

Ik bel 's avonds mijn broer op.

waar of niet waar

4

Mijn broer woont in een stad en ik in een dorp.

waar of niet waar

5

Mijn achternaam is ‘De Groot’.

waar of niet waar

6

De stad Eindhoven ligt in de buurt van Noord-Holland.

waar of niet waar

7

Meneer Rutten is kwaad.

waar of niet waar

8

Mijn broer en ik gaan weinig bij elkaar op bezoek.

waar of niet waar
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Groep B - Blok 8 Schrijven - Brief
brief 4: niet thuis

http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm

Je zit bij Said in de klas.
Hij kwam vandaag niet naar school.
Je gaat bij je vriend Said op bezoek.
Je wil met hem praten over school.
Je belt bij hem aan. Maar hij is niet thuis.
Je doet een briefje bij hem in de brievenbus.
- vraag waarom hij niet gekomen is
- vraag hoe het met hem gaat
- vertel hem het huiswerk (lezen tekst 5 en maken opdracht 12)
- schrijf hem hoe laat de school morgen begint (om 10 uur en niet om 9 uur)

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

tot morgen,
.........................................................

Groep B - Blok 8 Schrijven - Brief
brief 5: ziekenhuisbezoek

http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm

Je schrijft een briefje naar je beste vriend.
Zijn moeder ligt in het ziekenhuis.
Je wil haar zondag bezoeken.

Gebruik de volgende woorden:

ziekenhuis - morgen – ziek – bezoeken
Vraag ook hoe met haar gaat ?
Schrijf hele zinnen.

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

tot ziens,
.........................................................

Groep B - Blok 8 Schrijven - Formulier

http://www.nt2taalmenu.nl/formulier1/inhoud.htm

Formulier 3
Waarschijnlijk heb je een girorekening of een bankrekening.
Je kan dan geld storten (=betalen) op de rekening van iemand anders.
Geld sorten (= betalen) kan met de computer of met een formulier.
Soms maak je geld over op het postkantoor.
Bijvoorbeeld als je geen je geen girorekening hebt.
Je betaalt contant bij het loket.
Vul dit formulier is met je eigen gegevens (naam – adres).
Maak het geld over naar de rekening van: Anneke de Vries.
Haar gironummer is 1234567.
Anneke woont in Oostzaan.
Haar adres is: Dorpsstraat 24, 1124 KK.

uitleg:
ten name van: de persoon die het geld moet krijgen
gestort door: de persoon die betaalt
storting= betalen

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord

http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

afbeeldingen werkwoorden (1)
bellen - lezen - fietsen - wassen - leren - slapen - luisteren
kopen - koken - controleren - repareren - maken - schrijven
liggen - praten

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord

http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

afbeeldingen werkwoorden (2)
eten - drinken - denken - afwassen - stofzuigen - pakken - schoonmaken
voorlezen - poetsen - kopen - opmaken - werken - zitten
staan - rijden

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord
http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

Stam
Zet de werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de ik-vorm (de aangepaste stam).
1: lopen 2: rennen 3: braden 4: lachen 5: poetsen 6: praten 7: bewegen 8: houden 9: raden 10: duwen 11: ruiken 12: proeven 13: slaan 14: koken 15: bakken 16: eten 17: snoepen 18: veranderen -

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord
http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

19: raken 20: liegen -

http://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling/de-stam/de-stam-1

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord

http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

vervoegen (4)
staan

versturen

Ik ____________ buiten.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ een kaart.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

fietsen

repareren

Ik ____________ op zijn fiets.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________de auto.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

zoeken

lezen

Ik ____________ mijn sleutels.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ een mooi boek.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

bezoeken

gaan

Ik ____________ mijn familie.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ op vakantie.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

zwemmen

poetsen

Ik ____________ in het zwembad.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ mijn tanden.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

antwoorden
staan

versturen

Ik sta buiten.
jij staat.
hij/zij staat.
wij /jullie staan.

Ik verstuur een kaart.
jij verstuurt.
hij/zij verstuurt.
wij /jullie versturen.

fietsen

repareren

Ik fiets op zijn fiets.
jij fietst.
hij/zij fietst.
wij /jullie fietsen.

Ik repareer de auto.
jij repareert.
hij/zij repareert.
wij /jullie repareren.

zoeken

lezen

Ik zoek mijn sleutels.
jij zoekt.
hij/zij zoekt.
wij /jullie zoeken.

Ik lees een mooi boek.
jij leest.
hij/zij leest.
wij /jullie lezen.

bezoeken

gaan

Ik bezoek mijn familie.
jij bezoekt.
hij/zij bezoekt.
wij /jullie bezoeken.

Ik ga op vakantie.
jij gaat.
hij/zij gaat.
wij /jullie gaan.

zwemmen

poetsen

Ik zwem in het zwembad.
jij zwemt.
hij/zij zwemt.
wij /jullie zwemmen.

Ik poets mijn tanden.
jij poetst.
hij/zij poetst.
wij /jullie poetsen.

Groep B - Blok 10 Grammatica - Werkwoord

http://nt2taalmenu.nl/nt2/?page_id=862

vervoegen (3)
slapen

helpen

Ik ____________ thuis.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ mijn vader.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

verhuizen

wandelen

Ik ____________ morgen.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ in het park.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

winkelen

ontbijten

Ik ____________ in de stad.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ om 7 uur met melk.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

zien

luisteren

Ik ____________ hem op straat lopen.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ naar de radio.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

wachten

verkopen

Ik ____________ op de bus.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

Ik ____________ snoep in mijn winkel.
jij ____________.
hij/zij ____________.
wij /jullie ____________.

antwoorden
slapen

helpen

Ik slaap thuis.
jij slaapt.
hij/zij slaapt.
wij /jullie slapen.

Ik help mijn vader.
jij helpt.
hij/zij helpt.
wij /jullie helpen.

verhuizen

wandelen

Ik verhuis morgen.
jij verhuist.
hij/zij verhuist.
wij /jullie verhuizen.

Ik wandel in het park.
jij wandelt.
hij/zij wandelt.
wij /jullie wandelen.

winkelen

ontbijten

Ik winkel in de stad.
jij winkelt.
hij/zij winkelt.
wij /jullie winkelen.

Ik ontbijt om 7 uur met melk.
jij ontbijt.
hij/zij ontbijt.
wij /jullie ontbijten.

zien

luisteren

Ik zie hem op straat lopen.
jij ziet.
hij/zij ziet.
wij /jullie zien.

Ik luister naar de radio.
jij luistert.
hij/zij luistert.
wij /jullie luisteren.

wachten

verkopen

Ik wacht op de bus.
jij wacht.
hij/zij wacht.
wij /jullie wachten.

Ik verkoop snoep in mijn winkel.
jij verkoopt.
hij/zij verkoopt.
wij /jullie verkopen.

Groep B - Blok 10 Lezen - Informatie

http://www.jekanmewat.nl/boekjes.htm

LEES

DE OVERVAL
1

5

10

15

20

25

30

35

Het is dinsdagmorgen elf uur. Voor een supermarkt stopt een auto.
Er zitten twee mannen in de auto.
Een van de twee mannen stapt uit, de ander blijft zitten.
De man heeft een zonnebril en een hoed op.
Hij loopt naar de supermarkt en gaat naar binnen.
Het is rustig. Er zijn niet veel klanten in de supermarkt.
De man loopt naar een kassa zonder klanten.
De man pakt een pistool en een plastic tas uit zijn jaszak.
Hij zegt tegen de kassiére: "Doe al het papiergeld uit de
kassa in deze tas. Snel en niet praten, of anders ...!"
Als de kassiére klaar is, zegt hij: "Normaal blijven
doen, want anders...!"
De dief loopt snel naar een andere kassa, ook zonder klanten,
en zegt opnieuw: "Doe al het papiergeld in deze tas. Snel
en niet praten, want anders...!"
Als deze kassiére ook klaar is, zegt hij: "Normaal blijven
doen, want anders...!"
De dief loopt rustig de winkel uit. Hij stapt rustig in.
Als de auto wegrijdt, begint een van de kassiéres te huilen.
De andere kassiére loopt snel naar haar chef in zijn kantoortje.
Niemand in de supermarkt heeft iets gezien. Niemand heeft iets gemerkt.
De chef belt meteen de politie op.
Een paar minuten later horen ze de sirenes. Twee politie-auto‘s komen eraan.
De twee kassiéres moeten alles aan de politieagenten vertellen.
Een van de agenten vraagt: "Hoe ziet de dief eruit?".
Een andere politieagent schrijft alles op.
Een van de kassiéres antwoordt: "Het is een lange, dunne man met bruin haar,
grote oren en zijn neus is lang. Hij draagt een gestreept jasje, een zwart overhemd
en een zwarte broek."
De politieagent vraagt: "Welke kleur ogen heeft de dief?"
De kassiére antwoordt: "Dat weet ik niet. Hij had een bril op. En ook een hoed!"
De kassiéres moeten vertellen welk merk auto de dieven hebben, een groot of een klein
pistool, en nog veel meer.
Die middag komt er ook nog een journalist. De kassiéres moeten alles nog een
keer vertellen.
‘

s Avonds staat alles in de krant.
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LEES DE TEKST VAN PAGINA 17 EN BESLIS: waar

of niet waar

1

Het is maandag.

waar of niet waar

2

Het is ochtend.

waar of niet waar

3

De dieven gaan boodschappen doen.

waar of niet waar

4

De dief zet een hoed op.

waar of niet waar

5

Het is rustig in de supermarkt.

waar of niet waar

6

De dief heeft een pistool in een plastic zak.

waar of

7

Een van de kassiéres begint te schreeuwen.

waar of niet waar

8

De dief rent de upermarkt uit.

waar of niet waar

9

De baas van de winkel belt de politie op.

waar of niet waar

10

De politie komt snel.

waar of niet waar

11

De dief heeft lichtblond haar.

waar of

12

De dief heeft een masker op.

waar of niet waar

13

De dief heeft donkere kleren aan.

waar of niet waar

14

De kassiéres moeten met de politie naar het bureau.

waar of niet waar

15

's Avonds staat de overval in de krant.

waar of niet waar

niet waar

niet waar
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Groep B - Blok 10 Schrijven - Brief

http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm

brief 6: wandelen in het park
Je schrijft een briefje naar je beste vriend.
Je stelt voor om te wandelen en vraagt hem of hij zin heeft.

Gebruik de volgende woorden:

mooi weer - morgen – wandelen - leuk
Schrijf hele zinnen.

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

tot morgen,
.........................................................

Groep B - Blok 10 Schrijven - Brief
brief 7: Sorry, voor de overlast.

http://www.nt2taalmenu.nl/schrijven4/inhoud.htm

Je geeft morgenavond een feest. Er komen veel mensen.
Er zal dus wat lawaai hebben.
Je belt aan bij de buren. Je wilt de buren vertellen over het feest.
Ook wil je ze vragen te komen.
Maar de buren zijn niet thuis.
Daarom schrijf je een briefje voor je buren.
Gebruik de volgende woorden:
- morgenavond

- lawaai

- feest

- begint

- druk

- duurt

- veel mensen

- nodig ... uit

Amsterdam: .......................................

B......................................................... ,

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

tot vanavond,
.........................................................

Groep B - Blok 10 Schrijven - Formulier

http://www.nt2taalmenu.nl/formulier1/inhoud.htm

Formulier 5
Je wil een televisie bestellen.
Je zoekt op internet en je vindt daar een goede aanbieding.
Het bestelnummer van de televisie is: 345 A
Vul het formulier in met:
- je naam
- je adres
- je telefoonnummer en e-mailadres
- je geboortedatum
- de productnaam
- het bestelnummer
- het aantal bestellingen
Let op !
Bij dit formuler moet je je voorletter invullen.
K. bij Kees, F. bij Fatima en F. bij Frans.

