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Spreekopdrachten 1F

MHK-functies

   

  Ik ben architect.  Ik ben aannemer.
 1 Ik moet ontwerpen. 1 Ik moet organiseren.
 2 Ik moet tekeningen maken. 2 Ik moet plannen.
 3 Ik moet uitleg geven. 3 Ik moet leiding geven.
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1  Kennismaking
U stelt zichzelf voor. U kijkt eerst naar het voorbeeld.
Voorbeeld

 Persoon 1 Persoon 2
 Goedemorgen. Gerard Klaver. Goedemorgen. Anna Hui.  
 Welkom. Dank u. 
 Hoe gaat het met u? Goed, dank u, en met u?
 Goed hoor. 

2 Het Nederlandse alfabet en het telefoonalfabet
U luistert naar de uitspraak en zegt de letters een paar keer na.

A a [aa] E e [ee] I i [ie] M m [em] Q q [kuu] U u [uu] IJ ij [ij]
B b [bee] F f [ef] J j [jee] N n [en] R r [er] V v [vee] Y  y [i]
C c [see] G g [gee] K k [kaa] O o [oo] S s [es] W w [wee] Z z [zet]
D d [dee] H h [haa] L l [el] P p [pee] T t [tee] X x [iks]

A Anna O Otto

B Bernard P Pieter

C Cornelis Q Quotiënt

D Dirk R Rudolf

E Eduard S Simon

F Ferdinand T Theodoor

G Gerard U Utrecht

H Hendrik V Victor

I Izaak W Willem

J Jan X Xantippe

K Karel IJ IJmuiden

L Lodewijk Y Ypsilon

M Marie Z Zaandam

N Nico 

3 Namenlijst 
U geeft uw voor- en achternaam door met het telefoonalfabet en zet deze op de lijst.

voornaam achternaam
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8
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4 Spreekopdracht
U kijkt naar het voorbeeld en vertelt op dezelfde manier iets over uzelf.

1 Ik heet Anna Hui.
2 Mijn voornaam is Anna en mijn achternaam is Hui. 
3 Ik ben bijna 29 jaar.
4 Ik kom uit Indonesië.
5 Ik woon zes jaar in Nederland.
6 Ik woon in de Aziëlaan 50 in Utrecht.
7 Ik werk bijna 3 jaar bij Singapore Airlines.

 1 Ik heet .

 2 Mijn voornaam is  en mijn achternaam is .

 3 Ik ben  jaar.      

 4 Ik kom uit .   

 5 Ik woon  jaar in Nederland.

 6 Ik woon in de , nummer  in .

 7 Ik werk  bij .

5 Spreekopdracht
U herhaalt de informatie van elkaar met de volgende zinnen. 
 Informatie over een man:

 1 Hij heet .

 2 Zijn voornaam is  en zijn achternaam is .

 3 Hij is   jaar.      

 4 Hij komt uit .   

 5 Hij is  jaar in Nederland.

 6 Hij woont in de , nummer  in . 

 7 Hij werkt  bij .

 Informatie over een vrouw:

 1 Zij heet .

 2 Haar voornaam is  en haar achternaam is .

 3 Zij is   jaar.      

 4 Zij komt uit .   

 5 Zij is  jaar in Nederland.

 6 Zij woont in de , nummer  in .

 7 Zij werkt  bij .
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6 Praktijkopdracht
U vraagt de voornaam, achternaam en woonplaats van 5 medewerkers en noteert dit hieronder.

voornaam en achternaam woonplaats
Medewerker 1: 

Medewerker 2: 

Medewerker 3: 

Medewerker 4: 

Medewerker 5: 

7 Spreekopdracht 
U spelt de voor- en achternamen en woonplaats van uw medewerkers met het telefoonalfabet.

8 Spreekopdracht
U zegt dat u iets niet verstaat of begrijpt. U zegt de volgende zinnen een paar keer na.
  Formeel: u – pardon – neemt u me niet kwalijk
 1 Pardon, kunt u het nog een keertje zeggen? 
 2 Pardon, het gaat een beetje snel, een beetje langzamer alstublieft.
 3 Pardon, kunt u dat woord spellen?
 4 Neemt u me niet kwalijk, wat zegt u? 
 5 Neemt u me niet kwalijk, wat betekent dat woord?
 6 Neemt u me niet kwalijk. Wilt u die woorden even uitleggen?
  Informeel: je – sorry – neem me niet kwalijk
 1 Sorry, kun je dat nog een keertje zeggen?
  Etc.

9 Informatie over uw woning
In welk soort huis woont u? U leest eerst het voorbeeld.
Voorbeeld

Ik woon in een vrijstaand huis. 

    
de flat de eengezinswoning de bovenwoning het herenhuis

   
de boerderij de bungalow de caravan de camper

E
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10 Spreekopdracht
U spreekt de tegengestelde woorden een paar maal uit.

duur goedkoop mooi lelijk
eenvoudig comfortabel nieuw oud
goed slecht rustig druk
groot klein schoon smerig, vies
hoog  laag smal breed
lang kort veilig gevaarlijk
leuk naar, vervelend warm koud

U geeft met deze woorden informatie over uw woonsituatie.
 1 Het huis is ...  7 Het balkon is ... (Ik heb geen balkon.)
 2 De garage is ...  8 Het uitzicht is ...
 3 De woonkamer is ...  9 De tuin is ... (Ik heb geen tuin.)
 4 De slaapkamer is ...  10 De schuur is ... (Ik heb geen schuur.)
 5 De badkamer is ...  11 De straat is ...
 6 De keuken is ...  12 De buurt is ...

11 Woordenschat
U zet het nummer van de juiste uitleg achter het woord. U controleert achter in het boek 
hoeveel antwoorden u goed heeft. 
Voorbeeld

woord nr. uitleg bij het woord
het balkon 3 1 daarin zet men fietsen, oude spullen, het gereedschap enz.
de schuur 1 2 dat wat men ziet als men vanuit de woning naar buiten kijkt 
de tuin 4 3 terras op de bovenverdieping van de woning met een hek er   
   omheen waar men in de buitenlucht kan zitten
het uitzicht 2 4 stuk grond bij het huis met gras, bloemen, bomen enz.

woord nr. uitleg bij het woord
 1 de eengezinswoning 1 een vrijstaand huis met alle kamers op de begane grond
 2 de woonkamer 2 het deel van het huis met de douche, het bad, het toilet
 3 de keuken 3 het deel van het huis waarin men tv kijkt en met elkaar zit
 4 de boerderij 4 hoog gebouw met veel woningen boven en naast elkaar
 5 de bungalow 5 de huizen en straten dichtbij het huis waar men woont
 6 de hoekwoning 6 het huis met stallen en een schuur waar de boer woont
 7 de badkamer 7 het deel van het huis waarin men het eten klaar maakt 
 8 de buurt 8 een klein huis op wielen waarin men woont op vakantie
 9 de flat 9 het huis met één zijmuur op een hoek van een straat
 10 de caravan 10 het huis waarin men met één familie woont
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12 Spreekopdracht
U zegt het tegengestelde woord in de zin. 

 1 Mijn huis is niet duur, maar ...

 2 De buurt waar ik woon is niet gevaarlijk, maar ...

 3 Mijn woonkamer is niet groot, maar ...

 4 De straat waar ik woon is niet rustig, maar ...

 5 Mijn keuken is niet vies, maar ...

 6 Mijn badkamer is niet eenvoudig, maar ...

 7 De boerderij is niet nieuw, maar...

 8 De schuur bij mijn huis is niet warm, maar ...

 9 De tuin achter mijn huis is niet kort, maar ...

 10 Het uitzicht is niet lelijk, maar ...

 11 Het balkon van mijn huis is niet breed, maar ...

 12 De flat waar ik woon is niet laag, maar ...

13 Praktijkopdracht
U stelt de volgende vragen aan een aardige collega. U noteert de antwoorden hieronder.

vragen antwoorden
 1 In welk soort huis woon je? 

  In welk soort huis woont u?  

 2 Woon je in een groot huis? 

  Woont u in een groot huis?  

 3 Heb je een mooi uitzicht? 

  Heeft u een mooi uitzicht?  

 4 Woon je in een veilige straat? 

  Woont u in een veilige straat?  

 5 Woon je in een leuke buurt? 

  Woont u in een leuke buurt? 

14 Spreekopdracht
U geeft antwoord op de volgende vragen. U kijkt eerst naar de voorbeelden.

vraag antwoord
 1 In welk soort huis woont uw collega? Mijn collega woont in een …

 2 Woont uw collega in een groot huis? Nee, mijn collega woont in een …

   Ja, mijn collega woont in een …

 3 Heeft uw collega een mooi uitzicht?

 4 Woont uw collega in een veilige straat?

 5 Woont uw collega in een leuke buurt?
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15 Spreekopdracht
U geeft antwoord op de vraag.
 1 Wat is het tegengestelde van koud? 7 Wat is het tegengestelde van goedkoop?
 2 Wat is het tegengestelde van hoog? 8 Wat is het tegengestelde van veilig?
 3 Wat is het tegengestelde van oud? 9 Wat is het tegengestelde van klein?
 4 Wat is het tegengestelde van druk? 10 Wat is het tegengestelde van schoon?
 5 Wat is het tegengestelde van smal? 11 Wat is het tegengestelde van lang?
 6 Wat is het tegengestelde van eenvoudig? 12 Wat is het tegengestelde van mooi?

16 Spreekopdracht
U maakt de zin af. U leest eerst het voorbeeld.
Voorbeeld

Het huis is niet duur, maar goedkoop.

 1 De buurt ... 7 De straat ...
 2 Het huis ... 8 De badkamer ...
 3 De keuken ... 9 De woonkamer ...
 4 Het uitzicht ... 10 De slaapkamer ...
 5 Het balkon ... 11 De tuin ...
 6 De garage ... 12 De schuur ...

17 Informatie over het werk en de functie
U leest eerst de voorbeeldzinnen.
Voorbeeld
 Waar werkt u? Wat is uw functie?
 1 Ik werk in een bierbrouwerij. 1 Ik ben kwaliteitspecialist. 
 2 Ik werk in een autofabriek. 2 Ik ben salesmanager.
 3 Ik werk in een elektrotechnische industrie.  3 Ik ben procesmanager.
 4 Ik werk bij een petrochemisch concern. 4 Ik ben projectmanager
 5 Ik werk bij een bouwbedrijf. 5 Ik ben aannemer.
 6 Ik werk bij een architectenbureau. 6 Ik ben architect.
 7 Ik werk bij een vliegtuigmaatschappij. 7 Ik ben accountmanager.  
 8 Ik werk op de hogere hotelvakschool. 8 Ik ben docent.
 9 Ik werk op de universiteit. 9 Ik ben onderzoeker.
 10 Ik werk op de ambassade. 10 Ik ben jurist. 

U geeft informatie over uw werk en functie. 
Waar werkt u?    
Wat is uw functie?    

18 Spreekopdracht
U geeft antwoord op de vragen. U kijkt bij opdracht 17. 
 1 Waar werkt de docent? Hij werkt ... 6 Waar werkt de aannemer?
 2 Waar werkt de architect? Zij werkt ... 7 Waar werkt de accountmanager?
 3 Waar werkt de jurist? 8 Waar werkt de projectmanager?
 4 Waar werkt de procesmanager? 9 Waar werkt de salesmanager?
 5 Waar werkt de onderzoeker? 10 Waar werkt de kwaliteitspecialist?
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19 Woordenschat
U zet het nummer van de juiste uitleg achter het woord. U controleert achter in het boek 
hoeveel antwoorden u goed heeft. 

het werkwoord nr. uitleg bij het werkwoord
 1 iets bespreken 1 een plan of schema maken waarin staat wat er   
    moet gebeuren; wanneer en door wie
 2 controleren 2 iemand spreken door de telefoon; opbellen
 3 leiding geven 3 iets goed voorbereiden en uitvoeren; iets realiseren
 4 een opdracht of order geven 4 iets duidelijk en begrijpelijk maken
 5 organiseren 5 over iets praten 
 6 plannen; een planning maken 6 zeggen wat er moet gebeuren
 7 een tekening maken; tekenen 7 iets met een groep mensen bespreken en    
    beslissingen nemen
 8 telefoneren 8 de kwaliteit van het product of het werk nakijken
 9 uitleg geven; uitleggen 9 een bedrijf of organisatie managen of besturen 
 10 vergaderen 10 een afbeelding op papier van iets of iemand   
    maken met potlood of pen 

20 Spreekopdracht
U noemt drie dingen die u doet op het werk. U gebruikt de woorden van opdrachten 17 en 19. 
U leest eerst het voorbeeld.
Voorbeeld

 Ik ben architecte.    
1 Ik moet tekeningen maken. 2 Ik moet uitleg geven. 3 Ik moet plannen.  
      

 

 Ik ben aannemer.
1 Ik moet organiseren. 2 Ik moet controleren. 3 Ik moet leiding geven.
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21  Spreekopdracht
U vertelt wat u altijd - vaak - soms - nooit doet op het werk. U kiest uit onderstaande 
woorden. U kijkt eerst naar het voorbeeld.
Voorbeeld

Ik moet soms iets bespreken; ik moet vaak controleren; ik moet altijd leiding geven; etc.

iets bespreken • controleren • leiding geven • een opdracht of order geven • organiseren 
plannen • een tekening maken • telefoneren • uitleg geven • vergaderen

22 Woordenschat
U zet het nummer van de juiste uitleg achter het woord. U controleert achter in het boek 
hoeveel antwoorden u goed heeft. 

de functie nr. uitleg bij de functie
 1 de accountant 1 hij/zij verkoopt de producten en verzorgt het klantencontact 
 2 de controller 2 hij/zij regelt de organisatie op het kantoor; de inkoop en het  
    beheer van de kantoorspullen; de agenda; de post
 3 de heftruckchauffeur 3 hij/zij is eindverantwoordelijk voor de productie
 4 de managementassistent 4 hij/zij regelt de werving, selectie en aanstelling van personeel
 5 de officemanager 5 hij/zij rijdt de producten van en naar het magazijn 
 6 de opleidingsmanager 6 hij/zij ontvangt de bezoekers en bedient de telefooncentrale
 7 de personeelsmanager 7 hij/zij is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsboekhouding
 8 de productiemanager 8 hij/zij regelt de organisatie en het inkopen van opleidingen
 9 de salesmanager 9 hij/zij is medeverantwoordelijk voor de bedrijfsboekhouding
 10 de telefonist-receptionist 10 hij/zij assisteert de manager 

23 Spreekopdracht
U geeft antwoord op de vraag. U kijkt naar de uitleg in opdracht 22.
 1 Wat doet de accountant?  6 Wat doet de opleidingsmanager?
 2 Wat doet de controller?  7 Wat doet de personeelsmanager?
 3 Wat doet de heftruckchauffeur? 8 Wat doet de productiemanager?
 4 Wat doet de managementassistent? 9 Wat doet de salesmanager?
 5 Wat doet de officemanager? 10 Wat doet de telefonist-receptionist?



12 - Spreken 1F - MHK-functies

24 Spreekopdracht
Hieronder staan tien medewerkers. U vertelt welke functie deze mensen hebben. U kiest uit 
de functies van opdracht 22. U kijkt eerst naar het voorbeeld.
Voorbeeld

Hij is controller. 
Zij is personeelsmanager

        

    
 1 2 3 4
       

       
 5 6 7  

                                                
 8                                               9  10

25 Praktijkopdracht 
U stelt de volgende vraag aan twee medewerkers. U noteert de antwoorden. 

Welke drie dingen moet u elke dag doen op uw werk?
Antwoord van medewerker 1: 1

 2

 3

Antwoord van medewerker 2: 1 

 2 

 3

26 Spreekopdracht
U vertelt over de praktijkopdracht. U kijkt eerst naar het voorbeeld. 
Voorbeeld

Medewerker 1 moet elke dag ...  Medewerker 2 moet elke dag ...
Medewerker 1 moet elke dag ...  Medewerker 2 moet elke dag ...
Medewerker 1 moet elke dag ...  Medewerker 2 moet elke dag ...
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27 De namen van dagen, maanden en seizoenen
U luistert naar de uitspraak van de woorden en zegt de woorden een paar keer na.

maandag januari juli de lente 
dinsdag februari augustus het voorjaar
woensdag maart september de zomer
donderdag april oktober de herfst
vrijdag mei november het najaar
zaterdag juni december de winter
zondag       

U maakt de zin af. U gebruikt de woorden die hierboven staan.
 1 Na maandag komt ... 6 Na het voorjaar komt ...
 2 Na januari komt ... 7 Kerst is altijd in de maand ...
 3 Voor woensdag komt ... 8 Na de zomer komt de ...
 4 Voor april komt ... 9 Na de winter komt het ...
 5 Na de herfst komt de ... 10 Voor de winter komt de ...

28  Spreekopdracht
U geeft antwoord op de vragen.
 1 Op welke dagen werkt u? 6 In welke maanden is de zomer?
 2 Op welke dagen heeft u vrij? 7 In welke maanden is de herfst?
 3 Op welke dag bent u graag vrij? 8 In welke maanden is de winter?  
 4 In welke maand gaat u op vakantie? 9 Wat doet u graag in de zomer?
 5 In welke maanden is de lente? 10 Wat doet u graag in de winter?

29  Praktijkopdracht
U stelt de volgende vragen aan 3 medewerkers. U noteert de antwoorden hieronder.

vragen antwoorden
 1 In welke maanden neemt u vakantie? medewerker 1: medewerker 2: medewerker3:  

     

 2 Wat doet u graag in de zomer? medewerker 1: medewerker 2: medewerker3:  

     

 3 Wat doet u graag in de winter? medewerker 1: medewerker 2: medewerker3:  

     

30 Spreekopdracht
U vertelt over de praktijkopdracht. U kijkt eerst  naar het voorbeeld. 
Voorbeeld
 1 Medewerker 1 gaat op vakantie in juli en januari.
 2 Medewerker 1 gaat in de zomer graag surfen.
 3 Medewerker 1 gaat in de winter graag skiën.   
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31 Getallen en jaartallen
U luistert naar de uitspraak en zegt de getallen een paar maal na.
 0 nul 5 vijf 10 tien 15 vijftien 20 twintig
 1 een 6 zes 11 elf 16 zestien 21 eenentwintig  
 2 twee 7 zeven 12 twaalf 17 zeventien 30 dertig
 3 drie 8 acht 13 dertien 18 achttien 40 veertig
 4 vier 9 negen 14 veertien 19 negentien 50 vijftig

 60 zestig 101 honderd een 7555 zevenduizend vijfhonderd vijfenvijftig
 70 zeventig 110 honderd tien 100.000 honderdduizend
 80 tachtig 1000 duizend  1.000.000 een miljoen
 90 negentig 1010 duizend tien 1.000.000.000 een miljard
 100 honderd 1551 vijftien honderd eenenvijftig

32  Spreekopdracht
U beantwoordt de volgende vragen. U leest eerst de voorbeeldzinnen.

vragen antwoorden
 1 Hoelang bent u in Nederland?  6 maanden
 2 Wat is uw geboortedatum? 22 oktober 1972 
 3 Wanneer arriveerde u in Nederland? 13 mei 2001
 4 Wat is uw paspoortnummer N84741085
 5 Wat is uw BSN-nummer? 187092654
 6 Wat is uw bank- of gironummer? 856973241
 7 Wat is uw telefoonnummer? 0654783123
 8 Hoe oud bent u?  29 jaar
 9 Wat is uw postcode? 5234 CS
 10 Wat is uw huisnummer? 287

33  Spreekopdracht
U vraagt elkaar wat een product kost en geeft daarna een korte reactie. U leest eerst 
het voorbeeld.

    
 het brood  1 de melk  0,60 de tomaten  1,20 de koffie  1,25

    
 het kratje bier  6,80 de cola  0,64 de aardappelen  1,15 de bananen  1,30

    
 de pindakaas  0,70 de eieren 11 de schoenen  400 de trui  10
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 de jeans  75 de computer 11 de zaag  22,50 de fiets  160

    
 de braadpan  16 de tas  24 het woordenboek  80 de stoel  134,45

vraag van persoon A  antwoord persoon B reactie persoon A
 1 Wat kost het/dat brood?   1 Dat is niet duur!
 2 Wat kost het/dat woordenboek?  80 Dat is duur!
 3 Wat kost de/die trui?  10 Dat is goedkoop!
 4 Wat kost de/die fiets?  160 Dat is niet zo duur.
 5 Wat kosten de/die schoenen?  400 Dat is te duur!

34 Informatie over tijd
     

      
 6 uur half 7 kwart voor 8 kwart over 9 5 voor 10 5 over 11

      
 5 voor half 12 5 over half 1 10 voor 2 10 over 3 10 voor half 4 10 over half 5

35 Spreekopdracht
U geeft antwoord op de volgende vragen. U leest eerst het voorbeeld.

Let op: Een kwartier is 15 minuten.
 Een half uur is 30 minuten.

vragen antwoorden
Hoe laat gaat u aan het werk? Om 7 uur.
Hoe laat gaat u naar huis? Om 5 uur.
Hoe lang duurt uw koffiepauze? Ongeveer een kwartier.
Hoe laat neemt u lunchpauze? Om 12 uur.  
Hoe lang duurt uw lunchpauze? Ongeveer een half uur.
Hoe laat is het op dit moment? Het is kwart voor 10.
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36 Hoe laat is het?

     
 1 Het is  . 7 Het is .

     
 2 Het is . 8 Het is .

     
 3 Het is . 9 Het is .
    

     
 4 Het is . 10 Het is .

     
 5 Het is . 11 Het is .

     
 6 Het is . 12 Het is .

37 Spreekopdracht
U leest de informatie en kiest een passende reactie. U leest eerst de voorbeeldzinnen.

informatie korte reactie
 1 Mijn grootmoeder is 80 jaar. Dat is oud! / Dat is al oud.
 2 Mijn zoontje is 3 maanden. Dat is jong! / Dat is nog jong.
 3 Mijn man is 1 meter 98. Dat is lang! / Dat is best lang.
 4 Ik werk hier pas 2 weken. Dat is kort! / Dat is nog kort.
 5 Ik werk 60 uur per week. Dat is veel! / Dat is te veel.
 6 Ik verdien 4 euro per uur. Dat is weinig! / Dat is wel weinig.
 7 Dat huis kost een miljoen euro. Dat is duur! / Dat is te duur.
 8 Ik betaal 150 euro huur per maand. Dat is goedkoop! / Dat is erg goedkoop.
 9 Ik sta in het weekend om 1 uur op. Dat is laat! / Dat is best laat
 10 Ik moet morgenochtend om 5 uur opstaan. Dat is vroeg! / Dat is heel vroeg.
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 1 Mijn opa is 90 jaar.
 2 Mijn dochtertje is 3 maanden.
 4 Ik werk hier al 20 jaar.
 3 Mijn vrouw is 1 meter 50.
 5 Ik verdien 50 euro per uur.
 6 Ik werk 20 uur per week.
 7 Ik betaal 750 euro huur per maand.
 8 Die auto kost 1000 euro.
 9 Mijn dienst begint om 23 uur.
 10 Ik sta in het weekend om 5 uur op.   Ik werk hier al 20 jaar.

38 Praktijkopdracht
U stelt vragen aan een jonge en een oudere medewerker. U geeft na elk antwoord een korte 
reactie. U schrijft de antwoorden hieronder.

vragen aan een jonge medewerker antwoorden
 1 Hoe oud ben je? 

 2 Hoe lang werk je hier? 

 3 Waar woon je? 

 4 Hoe lang woon je daar? 

vragen aan een oudere medewerker antwoorden
 1 Hoe lang werkt u hier? 

 2 Hoe lang doet u dit werk al? 

 3 Waar woont u? 

 4 Hoe lang woont u daar? 

39 Spreekopdracht
U vertelt over de praktijkopdracht. U leest eerst het voorbeeld. 
Voorbeeld
 1 De jonge medewerker is 28 jaar. 1 De oudere medewerker is 58 jaar.
 2 Hij werkt hier zeven jaar. 2 Hij werkt hier al 26 jaar.
 3 Hij woont in Heusden.  3 Hij woont in Breda.
 4 Hij woont daar pas twee jaar. 4 Hij woont daar al dertig jaar. 

40 Familierelaties
U luistert naar de uitspraak en u leest daarna zelf de informatie.

woord uitleg bij het woord
 1 de ouders uw vader en moeder 
 2 de grootouders de vader en moeder van uw vader en moeder; uw opa en oma
 3 de broer de jongen of man met dezelfde ouders als u 
 4 de zus(ter) het meisje of de vrouw met dezelfde ouders als u
 5 de tante de zuster of schoonzus van uw ouders
 6 de oom de broer of zwager van uw ouders
 7 de zwager; schoonbroer a) de broer van uw man of vrouw b) de man van uw zus of schoonzus
 8 de schoonzus a) de zus van uw man of vrouw b) de vrouw van uw broer of zwager
 9 de zoon de jongen of de man als het kind van iemand
 10 de dochter het meisje of de vrouw als het kind van iemand
 11 de neef de zoon van uw oom of tante; de zoon van uw broer of zuster 
 12 de nicht de dochter van uw oom of tante; de dochter van uw broer of zuster
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41 Spreekopdracht
Hier ziet u portretten van familieleden. U vertelt wie ze zijn met de woorden van opdracht 40.
 

 

      
 1 2 3 4 5

     
 6 7 8 9 10

42 Gesprekje over de familie
U leest de vragen en antwoorden en voert daarna een gesprekje over de familie.

vragen antwoorden
 1 Heeft u nog grootouders? Ja, een grootmoeder. 
   Nee, die leven niet meer.
 2 Hoe oud zijn ze / is ze? Mijn oma is 80 jaar.
 3 Heeft u nog ouders? Ja, ik heb nog beide ouders. 
   Ja, ik heb een vader. Mijn moeder leeft niet meer. 
   Nee, die leven niet meer.
 4 Hoe oud is uw moeder? Mijn moeder is 56 jaar.
 5 Hoe oud is uw vader? Mijn vader is 60 jaar.  
 6 Heeft u broers of zussen? Ja, twee broers en twee zussen. 
   Nee, ik ben enig kind.
 7 Hoe oud zijn ze? 38, 37, 35 en 32 jaar.
 8 Heeft u zoons of dochters? Ja, ik heb twee zoons. 
   Nee, ik heb geen kinderen. 
   Nee, die heb ik niet.
 9 Hoe oud zijn ze? 18 jaar en 22 jaar.
 10 Heeft u kleinkinderen? Ja, ik heb twee kleinkinderen. 
   Nee, ik heb geen kleinkinderen.
   Nee, die heb ik niet.
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43 Praktijkopdracht
U stelt vragen aan een jonge en een oudere medewerker. U geeft na elk antwoord een korte 
reactie. U schrijft de antwoorden hieronder.

vragen aan een jonge medewerker antwoorden
 1 Hoe heet je en hoe oud ben je?

 2 Heb je nog opa’s en oma’s?

 3 Hoe oud zijn ze?

 4 Heb je ouders en hoe oud zijn ze?

 5 Heb je broers en zussen? Hoeveel? Hoe oud?

vragen aan een oudere medewerker antwoorden
 1 Hoe heet u?

 2 Heeft u nog ouders en hoe oud zijn ze?

 3 Heeft u kinderen? Hoeveel?

 4 Heeft u kleinkinderen? Hoe oud?

 5 Hoe oud zijn ze? 

44 Spreekopdracht
U geeft de antwoorden door van de praktijkopdracht. U kijkt naar het voorbeeld. 
Voorbeeld

 Antwoorden van de jonge medewerker
1 Hij heet Niels en is 24 jaar.
2 Niels heeft nog twee oma’s en een opa.
3 De oma’s zijn 78 en 60 jaar en de opa is 64 jaar.
4 De vader is 52 jaar en de moeder is 48 jaar.
5 Niels heeft drie broers en een zusje.

 Antwoorden van de oudere medewerker
1 Zij heet Thea.
2 Thea heeft nog een moeder van 86 jaar.
3 Thea heeft twee kinderen.
4 Thea heeft al vier kleinkinderen.
5 Haar kleinkinderen zijn acht, zes en twee en nul jaar.
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45 Informatie over vrije tijd
Wat doet u in de vrije tijd? U leest de voorbeelden en geeft antwoord op de vragen.

    
 biljarten winkelen luieren naar het café

    
 vissen joggen bowlen computeren

    
 eten klaarmaken fietsen schoonmaken stofzuigen

   
 voetballen zingen zwemmen

Voorbeeld
1 Wat doet u nooit in de vrije tijd? Ik ga in mijn vrije tijd nooit bowlen.
2 Wat doet u soms in de vrije tijd?  Ik ga in mijn vrije tijd soms naar het café. 
3 Wat doet u vaak in de vrije tijd? Ik ga in mijn vrije tijd vaak luieren.
4 Wat doet u altijd in de vrije tijd? Ik ga in mijn vrije tijd altijd computeren.
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46 Woordenschat
U zet het nummer van de juiste uitleg achter het woord. U controleert achter in het boek 
hoeveel antwoorden u goed heeft. 

woord nr. uitleg bij het woord
 1 zwemmen 1 niets doen
 2 bowlen 2 het stof en vuil van de vloer halen met een stofzuiger
 3 biljarten 3 je voortbewegen op een vervoermiddel met twee wielen   
    door met je voeten tegen de trappers te duwen 
 4 winkelen 4 je in het water voortbewegen met armen en benen
 5 luieren 5 iets op de computer doen: schrijven, spelletjes, internetten
 6 stofzuigen 6 spel met een zware bal, een lange baan en tien kegels 
 7 voetballen 7 je lichaam ritmisch bewegen
 8 computeren 8 sport tussen twee groepen van elf spelers die de bal in het   
    doel van de tegenstander moeten koppen of schoppen
 9 fietsen 9 naar winkels gaan om te kijken en om te kopen
 10 dansen 10 spel met een biljarttafel, een lange stok en drie ballen

47 Spreekopdracht
U maakt de zin af. U gebruikt de woorden van opdracht 45 en 46.
 1 Op zaterdagavond ga ik vaak ...
 2 Veel mannen houden niet zo van ...
 3 Veel vrouwen houden van ...
 4 Op dinsdagavond ga ik altijd ...
 5 Ik vind het leuk om te ...
 6 Op zondag ga ik soms ...
 7 Ik vind het niet leuk om te ...
 8 Veel mensen gaan op een vrije dag ...
 9 Er ligt veel stof op de vloer. Daarom ga ik ...
 10 Wij hebben een biljartafel, dus ik ga vaak ...

48  Spreekopdracht 
U leest de voorbeelden en geeft antwoord op de vragen. Daarna stelt u enkele vragen.
Voorbeeld

 vragen antwoorden
1 Vindt u zwemmen leuk?  Nee, niet zo.
2 Vindt u bowlen leuk? Ja, heel leuk.
3 Vindt u biljarten leuk? Dat weet ik niet.
4 Vindt u dansen leuk? Nee, absoluut niet.
 

 1 Vindt u zwemmen leuk? 6 Vindt u stofzuigen leuk?  
 2 Vindt u bowlen leuk? 7 Vindt u voetballen leuk?
 3 Vindt u biljarten leuk? 8 Vindt u computeren leuk?
 4 Vindt u winkelen leuk? 9 Vindt u muziek maken leuk?
 5 Vindt u luieren leuk? 10 Vindt u eten klaarmaken leuk?
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49 Praktijkopdracht
U stelt de vragen aan een jonge en oudere persoon. U kruist het antwoord hieronder aan. 

vragen  antwoorden jonge persoon antwoorden oude persoon
 1a Vind je zwemmen leuk? ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u zwemmen leuk? ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet. 
   ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 2a Vind je eten klaarmaken leuk? ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u eten klaarmaken leuk? ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 3a Vind je biljarten leuk? ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u biljarten leuk? ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 4a Vind je winkelen leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
  b Vindt u winkelen leuk? ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 5a Vind je luieren leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u luieren leuk? ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 6a Vind je stofzuigen leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
  b Vindt u stofzuigen leuk?	 ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 7a Vind je zingen leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u zingen leuk?	 ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 8a Vind je computeren leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u computeren leuk?	 ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 9a Vind je voetballen leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
  b Vindt u voetballen leuk?	 ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
 10a Vind je dansen leuk?	 ❑ Ja, heel leuk. ❑ Ja, heel leuk. 
 b Vindt u dansen leuk?	 ❑ Dat weet ik niet. ❑ Dat weet ik niet.  
  	 ❑ Nee niet zo. ❑ Nee niet zo. 
   ❑ Nee, absoluut niet. ❑ Nee, absoluut niet.
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50  Spreekopdracht
U vertelt over de praktijkopdracht. U kijkt naar het voorbeeld. 
Voorbeeld

 Antwoorden van de jongere persoon
1 Hij/zij vindt winkelen, dansen, computeren, luieren en voetballen heel leuk.
2 Hij/zij weet niet of hij/zij biljarten leuk vindt.
3 Hij/zij vindt zwemmen en zingen niet zo leuk.
4 Hij/zij vindt eten klaarmaken en stofzuigen absoluut niet leuk.

  Antwoorden van de oudere persoon
1 Hij/zij vindt zwemmen, winkelen, computeren, eten klaarmaken en biljarten heel leuk.
2 Hij/zij weet niet of hij/zij bowlen leuk vindt.
3 Hij/zij vindt dansen en zwemmen niet zo leuk.
4 Hij/zij vindt voetballen en stofzuigen absoluut niet leuk.

Antwoorden bij opdracht 11:
1 de eengezinswoning ↔	10; 2 de woonkamer ↔	3; 3 de keuken ↔	7; 4 de boerderij ↔	6; 
5 de bungalow ↔ 1; 6 de hoekwoning ↔	9; 7 de badkamer ↔	2; 8 de buurt ↔	5; 9 de flat ↔	4; 
10 de caravan ↔	8.

Antwoorden bij opdracht 19:
1 iets bespreken ↔	5; 2 controleren ↔	8; 3 leiding geven ↔	9; 4 een opdracht of order geven ↔	6; 
5 organiseren ↔	3; 6 plannen; een planning maken ↔	1; 7 een tekening maken; tekenen ↔	10; 
8 telefoneren ↔	2; 9 uitleg geven; uitleggen ↔	4; 10 vergaderen ↔	7.

Antwoorden bij opdracht 22:
1 de accountant ↔	9; 2 de controller ↔	7; 3 de heftruckchauffeur ↔	5; 4 de managementassistent ↔	10; 
5 de officemanager ↔	2; 6 de opleidingsmanager ↔	8; 7 de personeelsmanager ↔	4; 
8 de productiemanager ↔	3; 9 de salesmanager ↔	1; 10 de telefonist-receptionist ↔	6.

Antwoorden bij opdracht 46:
1 zwemmen ↔	4; 2 bowlen ↔	6; 3 biljarten ↔	10; 4 winkelen ↔	9; 5 luieren ↔	1; 
6 stofzuigen ↔	2; 7 voetballen ↔	8; 8 computeren ↔	5; 9 fietsen ↔	3; 10 dansen ↔	7
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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