Pluslessen

Lesbrief 41. Een advertentie zetten in de krant
De kat van Jade is weggelopen. Haar vriendin Esra adviseert haar om een
advertentie te plaatsen in een lokale krant.

Wat leert u in deze les?


Een krantenadvertentie lezen



Reageren op een advertentie



Zeggen dat iets gisteren is gebeurd

Succes!

Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van Gemeente Den Haag

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek (deel 1)
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website.

Een advertentie zetten in de krant
Esra komt bij Jade op bezoek. De kat van Jade is weggelopen. Wat adviseert
Esra haar?
Jade: Hoi, kom binnen. De koffie is al klaar.
Esra: Hmm, lekker! Hier, ik heb koekjes voor je meegenomen, zelfgebakken.
Jade: Oh, hmm, bedankt, die zien er mooi uit. Ga maar vast zitten, ik kom eraan.

Esra: Gaat het wel goed met je? Je ziet er niet zo vrolijk uit!
Jade: Tsja, ik ben er ook niet helemaal bij met mijn hoofd.
Esra: Wat bedoel je?
Jade: Luna is weggelopen, mijn kat.
Esra: Oh nee! Hoe kan dat nou?
Jade: Ik begrijp er ook niets van. Toen ik haar zaterdag eten wilde geven kon ik haar
nergens meer vinden! Ik ben bang dat ik de deur per ongeluk even open heb
laten staan…
Esra: Heb je al in de buurt gezocht?
Jade: Ja, ik heb door de hele buurt gefietst, maar ik heb haar nergens gezien. Ik vind
het zo erg, ik weet niet wat ik moet doen…
Esra: Als ik jou was zou ik een advertentie zetten in de krant.
Jade: Een advertentie? Maar dat is toch alleen voor bedrijven en ondernemers die op
zoek zijn naar personeel enzo?
Esra: Nee hoor, particulieren kunnen ook een advertentie zetten.
Jade: Oh. Dat wist ik helemaal niet. Hm, dat is wel een goed idee. Maar in welke
krant dan?
Esra: Niet in een landelijke krant, dat is niet nodig. Je moet een krant kiezen die veel
mensen uit je eigen buurt lezen, een regionale krant. Misschien het Parool?
Jade: Je hebt gelijk, dat lijkt me een goed idee. Nu nog een tekst voor de advertentie
verzinnen…
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Esra: Geen zorgen, ik help je wel. Heb je pen en papier?
Jade: Ja, dat ligt hier.
Esra: Er is vaak een speciale rubriek in de krant voor zulke advertenties. Ik zou
beginnen met de titel: ‘gezocht’.
Jade: Oké. En dan…?
Esra: Nou, dan geef je een omschrijving van Luna, en wanneer je haar bent
kwijtgeraakt. En natuurlijk moeten jouw contactgegevens er ook bij. Anders
kan degene die Luna vindt jou niet bereiken.
Jade: Oké, dat heb ik allemaal.
Esra: Goed zo. Dan gaan we nu het nummer van de krant zoeken!
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DE WOORDEN
Opdracht 2. Lees de woorden.
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 2 en
3. Zet een streep onder de woorden in de tekst.
U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op de website.
De woordenlijst deel 1
□ de ondernemer
Een ondernemer is iemand die een eigen bedrijf heeft. Een ander woord voor
ondernemer is zakenman of zakenvrouw.
Bijvoorbeeld: Hij is een goede ondernemer, zijn bedrijf is erg succesvol.
□ particulier
Particulier betekent persoonlijk, privé. Als je iets particulier regelt, dan regel je het
voor jezelf en niet voor een bedrijf.
Bijvoorbeeld: Als particulier kan je ook een advertentie zetten in de krant, dat is niet
alleen voor bedrijven.
□ de landelijke krant
Een landelijke krant is een krant die in het hele land te koop is. Het nieuws in een
landelijke krant is interessant voor alle mensen uit het hele land.
Bijvoorbeeld: Iedereen in Nederland kan de Telegraaf lezen, dat is een landelijke
krant.
□ de regionale krant
Een regionale krant is een krant voor een kleiner gebied, een provincie. Het nieuws in
de regionale krant is vooral interessant voor de mensen die in dat gebied wonen.
Bijvoorbeeld: Het Noord-Hollands Dagblad is een regionale krant die alleen in
Noord-Holland verschijnt en niet in andere delen van Nederland.
□ de rubriek
Een rubriek is een vast onderdeel in een krant of tijdschrift. Er zijn verschillende
soorten rubrieken. Een rubriek is een soort hoofdstuk in een krant.
Bijvoorbeeld: De kinderrubriek knip ik altijd uit de krant zodat mijn kinderen die
kunnen lezen.
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□ de omschrijving
Als je iets omschrijft dan vertel je hoe iets eruit ziet. Een omschrijving is in woorden
zeggen hoe je iets doet of hoe iets eruit ziet.
Bijvoorbeeld: Ik moet een omschrijving geven van mijn kat. Mijn kat is grijs en heeft
een wit vlekje onder haar kin en een krul in haar staart.
□ de contactgegevens
Met je contactgegevens kan iemand contact met jou opnemen. Je adres,
telefoonnummer en e-mailadres zijn contactgegevens.
Bijvoorbeeld: De contactgegevens van de krant staan meestal op de eerste pagina.

Tip: Kijk eens in de krant. Ziet u de woorden die u vandaag geleerd heeft?
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 3. Waar of niet waar? Zet een kruisje.
Waar
1.

Jade begrijpt wel hoe het kan dat Luna is
weggelopen.

2.

Jade heeft Luna vandaag nog eten
gegeven.

3.

Esra helpt Jade met het kiezen van een
krant voor haar advertentie.

4.

Esra schrijft de advertentie.

Niet waar

Kijk voor de antwoorden op pagina 24
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek (deel 2)
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website.
Jade belt op naar de krant om een advertentie in de krant te laten zetten. Ze
spreekt met een medewerker van de krant. Wanneer wordt de advertentie
geplaatst?
Krant:

Goedemiddag, Het Parool, met Daniël Vos.

Jade:

Goedemiddag. U spreekt met Jade Chan. Ik wilde graag een
advertentie zetten.

Krant:

Dat kan. Gaat het om een familiebericht?

Jade:

Ehm, dat denk ik niet. Mijn kat is weggelopen.

Krant:

Oké, nee, zulke advertenties plaatsen we in de rubriek ‘Overige’.
Welke tekst wilt u in de advertentie hebben?

Jade:

Die heb ik hier al op papier staan. Moment, ik pak hem er even bij.

Krant:

Ja, prima.

Jade:

Gezocht: Mijn kat Luna. Luna is 1,5 jaar oud en ze is vorige week
weggelopen in Amsterdam-West. Wie heeft haar gezien? Luna is een
grijze kat met twee witte strepen achter op haar kop en een zwarte stip
op haar staart. Bel mij alstublieft als u haar heeft gevonden. Mijn
telefoonnummer is 06-12332145.

Krant:

Dat is een behoorlijk lange tekst! Misschien kunt u de tekst beter wat
korter maken, want hoe korter, hoe goedkoper.

Jade:

Korter? Maar alle informatie is belangrijk! Mensen moeten wel weten
hoe Luna eruit ziet.

Krant:

Kijk, u kunt de tekst ook korter maken door afkortingen te gebruiken.
Grijs wordt dan gr.

Jade:

Oh ja, op die manier… Maar is het nog wel duidelijk dan?

Krant:

Ja hoor. Het kan bijvoorbeeld zo: Vermist. Gr. kat Luna (1,5) is
weggelopen in A’dam West.

Jade:

Het klinkt wel een beetje gek, maar als u zegt dat het zo voor uw lezers
duidelijk is dan vind ik het goed.

Krant:

Het lijkt me prima zo. En het scheelt u weer zestien euro.
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Jade:

Dat is helemaal mooi! Wanneer wordt de advertentie geplaatst?

Krant:

Dat kunt u zelf bepalen. Het kan morgen, maar op zaterdag lezen de
meeste mensen de krant.

Jade:

Hm… Doe in dat geval dan toch maar aanstaande zaterdag, alstublieft.

Krant:

Prima, ik ga het voor u regelen. Prettige middag nog.

Jade:

Hetzelfde.

Krant:

Dank u. Dag.
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DE WOORDEN
Opdracht 5. Lees de woorden.
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 7 en
8. Zet een streep onder de woorden in de tekst.
U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op de website.
De woordenlijst deel 2
□ het familiebericht
Een familiebericht is een advertentie in de krant waarin een geboorte, een huwelijk of
een overlijden bekend wordt gemaakt.
Bijvoorbeeld: Toen ons zoontje geboren was hebben wij een familiebericht in de
krant gezet: Geboren - Jonas Dalmeijer - 15 november 2010.
□ overig
Overig betekent alles wat nog over is. Overig betekent dus de rest.
Bijvoorbeeld: Er zijn verschillende rubrieken in de krant, zoals sport, binnenlands
nieuws en de overige rubrieken.
□ vermist
Als iets of iemand wordt vermist dan weet niemand waar het is.
Bijvoorbeeld: Hun kat wordt vermist, ze kunnen hem nergens vinden.
□ de afkorting
Een afkorting is een manier om een woord kort op te schrijven.
Bijvoorbeeld: a.u.b. is de afkorting voor alstublieft.
□ anderhalf
Anderhalf betekent één en een half.
Bijvoorbeeld: Mijn dochter is anderhalf jaar oud.
□ aanstaande zaterdag
Aanstaande zaterdag is de eerste zaterdag die komt.
Bijvoorbeeld: Aanstaande maandag ben ik jarig.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 6. Waar of niet waar? Zet een kruisje.
Waar
1.

Jade wil een familiebericht plaatsen.

2.

Jade geeft in haar advertentie een
omschrijving van haar kat.

3.

Met afkortingen kan Jade haar tekst korter
maken.

4.

De advertentie komt morgen al in de
krant.

Niet waar

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel
Wat betekent deze uitdrukking?

Kijk voor de antwoorden op pagina 24
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SAMENVATTING
Opdracht 7. Maak een korte samenvatting.
Schrijf in een paar zinnen op waar het gesprek over gaat.
Schrijf alleen de belangrijkste dingen op.

Vraag aan een (taal)vriend of hij uw samenvatting kan controleren.

EEN MOP
Een man belt naar de krant
krant om een advertentie te zetten want hij wil zijn
hond verkopen. Als hij zijn tekst opgeeft zegt hij: “t.k. hond, 5 jr., kan
praten.”
De redacteur wil de advertentie niet plaatsen zonder bewijs.
Dan komt de hond aan de telefoon. Hij zegt: “Als ik even tussendoor
tussendoor mag
komen, ik spreek vier talen, ieder jaar zwem ik met mijn vrienden naar
Engeland en terug, en vorige maand heb ik de Mount Everest beklommen,
als eerste hond ter wereld.”
“Wow!” zegt de redacteur. “Meneer, u heeft een pratende hond!
Waarom wilt u hem verkopen?”
Waarop de man zegt: “Ik word gek van zijn leugens.”
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GRAMMATICA
Opdracht 8. Het is gebeurd!
Soms wil je zeggen dat iets al is gebeurd, bijvoorbeeld gisteren of vorige
week.
Bijvoorbeeld: Ik hoef vandaag niet meer te koken. Ik heb gisteren genoeg eten
voor twee dagen gekookt.
Om te zeggen dat iets al is gebeurd begint een woord vaak met GE-, zoals
gekookt en gebeurd.

1. Weet u nog meer woorden met ge- om te zeggen dat iets al is gebeurd?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Er zijn ook woorden om te zeggen dat iets al is gebeurd die beginnen met
BE-, VER- of ONT-.
Bijvoorbeeld:
Hij is vorige week met zijn nieuwe baan begonnen.
Het artikel is gisteren in de krant verschenen.
Ik ben vorige week ontslagen.
2. Verbind de juiste woorden met elkaar.
beginnen ●

● betaald

bellen ●

● verdiend

betalen ●

● geslaagd

ontbijten ●

● gebeld

slagen ●

● verzonnen

verdienen ●

● begonnen

verzinnen ●

● ontbeten
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3. Vul de woorden in de goede zinnen in.
begonnen – beloofd – gebeld – gezien – ontbeten - verdiend
1. Wil je een stuk appeltaart? Nee dank je, ik heb net ……………………
2. Heb je Luna ……………………? Ik kan haar nergens vinden!
3. Ik ben vandaag …………………… aan een nieuw boek. Het is zo
spannend, ik kan het bijna niet wegleggen!
4. Hij is blij met zijn nieuwe baan. Hij heeft nog nooit zo veel geld
……………………
5. Nadat ik mijn advertentie had gezet werd ik meteen ……………………
6. Het regent pijpenstelen maar ik ga hem toch helpen verhuizen. Ik heb het
tenslotte …………………….
4. Vul de goede vorm van het werkwoord in. Kijk eerst goed naar het
voorbeeld.
vragen

Ik heb mijn buurman gevraagd
gevraagd of hij mij wil helpen zoeken.
.

1. verpakken De bakker heeft het brood …………………… in een papieren
zak.
2. ontmoeten Vorig jaar heb ik de koningin ……………………
3. ontdekken Ik heb per ongeluk een groot geheim ……………………
4. verbeelden Het is niet waar, je hebt het je maar ……………………
5. verdienen Hij heeft als ondernemer zoveel geld …………………… dat hij
nooit meer hoeft te werken.
6. betalen

Kunnen we gaan? Ja, ik heb de rekening al ……………………

Kijk voor de antwoorden op pagina 24
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WOORDEN
Opdracht 9. Contactadvertenties
In de krant kunt u ook contactadvertenties vinden: mensen
die op zoek zijn naar een partner, of naar iemand om leuke
dingen mee te doen. Ook in contactadvertenties worden veel afkortingen
gebruikt.
Opdracht.
Kijk goed naar de onderstaande advertenties. Kunt u ontdekken door wie
de advertenties zijn geplaatst? Wat willen zij?
Vraag eventueel hulp aan uw taalvriend.

Kijk voor de antwoorden op pagina 25
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SPREKEN
Opdracht 10. Huisdieren
U gaat praten over huisdieren. Huisdieren zijn de dieren die
mensen in huis houden, omdat ze dat gezellig vinden,
bijvoorbeeld een kat of een hond.
1. Welke huisdieren kent u nog meer?

Kat, hond
hond

. \\\

………………………………………………………………………………
2. Hebben mensen in Nederland andere huisdieren dan in uw land?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Heeft u een huisdier?
Ja: vertel iets over uw huisdier (wat voor dier is het, hoe heet uw huisdier,
hoe oud is hij, hoelang heeft u hem al, etc.)
Nee: waarom niet?

4. Welke woorden kent u die te maken hebben met huisdieren?

Bijvoorbeeld: eten geven, …
Verzin zoveel mogelijk woorden.
U kunt de woorden ook opzoeken in uw woordenboek

Doe deze opdracht met een taalvriend
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SCHRIJVEN
Opdracht 11. Een advertentie schrijven
-

Uw bank verkopen
Op zoek naar iemand om Nederlands mee te oefenen (een taalvriend)
Uw kat is weggelopen

TE KOOP
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

KWIJT
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

IK ZOEK
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Vraag aan een (taal)vriend of hij uw advertenties kan controleren.

Pluslessen lesbrief 41 © ITTA 2010

16

UITSPRAAK
Opdracht 12. UUR of EUR
Doe deze opdracht met een Taalvriend.
Luister voordat u begint eerst nog een keer naar de radioles.
In de les hebben we geluisterd naar de klanken ‘uur’ en ‘eur’
Woorden met UUR zijn bijvoorbeeld: duur, muur
Woorden met EUR zijn bijvoorbeeld: redacteur, kleur, geur
Soms lijken woorden met UUR en EUR erg veel op elkaar. Kijk maar:
duur
schuur
buurt

-

deur
scheur
beurt

Het is daarom belangrijk dat u goed het verschil leert tussen UUR en EUR.
1. Op de website kunt u de radioles opnieuw beluisteren. Als u kunt,
luister dan nog een keer naar de oefening.
U kunt de oefening ook doen met uw taalvriend of iemand anders die goed
Nederlands spreekt. Vraag dan of hij (of zij) de woorden voor u voorleest.
Luister naar de woorden. Hoort u het verschil?
Natuurlijk
Huurtoeslag
Muur
Particulier

Euro
Beurt
Deur
Directeur
Gekeurd
Scheuren

2. Zeg nu de woorden na. Vraag of uw taalvriend controleert of het goed
is.
3. Lees nu de zinnen. Zeg ze daarna hardop.
1.
2.
3.
4.
5.

De krant had een nieuwe vacature.
Het bestuur heeft een uur vergaderd.
De hoofdredacteur heeft een advertentie geplaatst.
Het bedrijf heeft een nieuwe directeur gekregen.
Hij rijdt nu door de buurt in een dure auto.
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DE WOORDEN
Opdracht 13. Afkortingen
1. Wat betekenen deze afkortingen? Verbind ze met het juiste woord.
a.s. ●
a.u.b. ●
el ●

● alstublieft
● s’il vous plait (‘alstublieft’)
● te koop

evt. ●

● kilogram

kg. ●

● eetlepel

mw. ●

● aanstaande

s.v.p. ●

● eventueel

t.k. ●

● mevrouw

2. Welke afkortingen kent u nog meer?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. In uw woordenboek kunt u makkelijk vinden wat een afkorting
betekent. Elk ‘hoofdstuk’ begint met de afkortingen met die letter.
Kijk in uw woordenboek bij de letter A. Welke afkortingen ziet u? Wat
betekenen ze?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

HEMA is ook een afkorting. Het betekent
Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam

Kijk voor de antwoorden op pagina 25
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SPREKEN
Opdracht 14. Spreek samen!
Doe deze opdracht samen met iemand die goed Nederlands spreekt. Eén van
jullie is ‘A’, de ander is ‘B’. Lees de tekst hardop voor. Draai daarna de rollen
om.
A: Dat geloof je toch niet!

B: Wat is er aan de hand?

A: Dat geloof je toch niet!

B: Wat is er aan de hand?

A: Hoe kan dat nou?

B: Wat is er nou?

A: Hoe kan dat nou?

B: Wat is er nou?

A: Ik begrijp er niets van!

B: Wat bedoel je nou?

A: Ik begrijp er niets van!

B: Wat bedoel je nou?

A: Luna is weg!

B: Luna? Wie is Luna?

A: Luna is weg!

B: Luna? Wie is Luna?

A: Hoe bedoel je, wie is Luna? Luna! Mijn

B: Is ze weg? Hoe kan dat nou?

kat!

B: Is ze weg? Hoe kan dat nou?

A: Hoe bedoel je, wie is Luna? Luna! Mijn
kat!

B: Sinds wanneer is ze weg?
B: Sinds wanneer is ze weg?

A: Ja, dat weet ik dus niet.
A: Ja, dat weet ik dus niet.

B: En heb je gezocht?
B: En heb je gezocht?

A: Sinds vanochtend.
A: Sinds vanochtend.

B: Ach, wat vervelend!
B: Ach, wat vervelend!

A: Ja, echt overal! In de hele buurt.
A: Ja, echt overal! In de hele buurt.

Miauw Miauw

Pluslessen lesbrief 41 © ITTA 2010

19

SPREKEN
Opdracht 15. Spreek samen!
Doe deze opdracht samen met iemand die goed
Nederlands spreekt, misschien een (taal)vriend of uw
buurman.
Rollenspel
Éen van u is A, de ander is B. Lees de informatie bij uw rol. Denk even na
over wat u kunt zeggen. Doe daarna het rollenspel.
1. Bellen op een advertentie
TE KOOP bank, 2-zits, echt leer €250. Tel 06-12345678
A: U wilt een bank kopen
In de Albert Heijn zag je een briefje hangen over een bank die te koop is.
Bel op en vraag informatie.
B: U verkoopt uw bank
U heeft een advertentie opgehangen in Albert Heijn om uw bank te
verkopen. Iemand belt u op. De leuningen zijn versleten.

2. Bellen op een advertentie over een woning
A: Adverteerder
U gaat verhuizen. U zoekt een nieuwe huurder voor uw woning. U heeft
veel aan uw woning verbouwd, en u hoopt dat de nieuwe huurder hiervoor
wil betalen. U heeft een advertentie gezet. De huur van de uw
tweekamerappartement is € 350,00 per maand. De nieuwe keuken,
badkamer en parketvloer wilt u € 7000,00 overdoen aan de nieuwe huurder.
U wordt gebeld.
B: Persoon die belt
U heeft in de krant een advertentie gezien voor een huurwoning in het
centrum. Informatie over de huurprijs en het adres staat er niet bij. U kunt
maximaal € 450, 00 per maand betalen. U wilt geen overnamekosten
betalen.
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LEZEN
Opdracht 16. Lees de tekst.
Lees de informatietekst over een advertentie zetten. Beantwoord daarna de
vraag van de les.
Een advertentie zetten in de krant
Heel veel Nederlanders lezen een krant. Maar liefst zeven op de tien Nederlands leest
de krant. Welke krant dat is, kan erg verschillen. Nederlanders lezen vaak landelijke
kranten. Maar ook regionale dagbladen zijn populair. Sommige steden of stadswijken
hebben zelfs hun eigen krant. In Nederland zijn er verschillende landelijke kranten.
De bekendste kranten zijn ‘De Telegraaf’, ‘de Volkskrant’, Het NRC Handelsblad’,
‘Het Parool’, ‘Trouw’ en het ‘Algemeen Dagblad’. Ook zijn er verschillende soorten
abonnementen. Je kunt elke dag een krant krijgen of alleen op zaterdag. Je kunt ook af
en toe een losse krant kopen in de winkel.

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die de krant lezen op internet. Ook op
internet kan je verschillende kranten lezen. Je moet er wel voor betalen om een
abonnement op de krant te hebben of om de krant op internet te lezen. Tegenwoordig
hoef je ook geen krant meer te bellen om een advertentie te plaatsen. Dit kan ook via
internet.

In Nederland zijn er ook steeds meer internetsites waar je gratis advertenties kan
plaatsen of het nieuws kan lezen. Op www.nu.nl kan je gratis het actuele nieuws
volgen. Op www.marktplaats.nl kan je een advertentie plaatsen en advertenties van
anderen lezen. Zal de papieren krant op den duur verdwijnen? Daarover verschillen de
meningen. Op internet is steeds meer mogelijk. Toch zijn veel Nederlanders nog erg
gehecht aan hun echte krant.

VRAAG VAN DE LES
Wat zijn de bekendste kranten van Nederland?

Kijk voor het antwoord op pagina 22
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PRAKTIJK
Opdracht 17. Kijk in de praktijk.
Zoek de pagina met de familieberichten op in de krant.
Wie is er geboren? Wie zijn er gestorven? Gaan er nog mensen trouwen?
Hoe heten ze? Kent u één van deze mensen?

MEER INFORMATIE ZOEKEN
Een advertentie zetten
Wilt u iets verkopen? Of bent u op zoek naar iets? Op www.marktplaats.nl kan
iedereen een advertentie zoeken en bekijken. Soms worden spullen gratis
aangeboden, anders kunt u er op ‘bieden’. U geeft aan dat u een bepaald bedrag
wil bepalen. De verkoper besluit dan aan wie hij het product verkoopt.
Zorg er wel voor dat u weet met wie u zaken doet!
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HOE GAAT HET?
Opdracht 18. Evaluatie. Nieuwe woorden.
Kent u de woorden? Kruis aan.
□ de ondernemer
□ particulier
□ de landelijke krant
□ de regionale krant
□ de rubriek
□ de omschrijving
□ de contactgegevens
□ het familiebericht
□ overig
□ vermist
□ de afkorting
□ anderhalf
□ aanstaande zaterdag

Opdracht 19. Evaluatie. Kunt u dit nu?
Deze les ging over Jade. Haar kat is weggelopen. Haar vriendin Esra helpt haar
bij het bedenken van een advertentie. Jade belt naar de krant om haar
advertentie te zetten. De medewerker van de krant helpt haar om haar tekst
korter en goedkoper te krijgen.
Goed

Een beetje

Moeilijk

Een krantenadvertentie
lezen
Reageren op een
advertentie
Praten over dingen die
zijn gebeurd.
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 3
1. Niet waar.
2. Niet waar.
3. Waar.
4. Niet waar.
Opdracht 6
1. Niet waar.
2. Waar.
3. Waar.
4. Niet waar.
Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel:
Wie niet gecontroleerd wordt, doet waar hij zin in heeft.
Opdracht 7 (voorbeeld)
Dit is een voorbeeld. Vraag een vriend(in) om uw eigen samenvatting te controleren.
Esra komt op bezoek bij Jade. Jade is haar kat kwijt. Esra vindt dat ze een advertentie
moet zetten. Samen bedenken ze een tekst. Jade belt naar de krant om haar advertentie
te plaatsen.
Opdracht 8
2. Verbind de juiste woorden met elkaar
beginnen - begonnen
bellen
- gebeld
betalen
- betaald
ontbijten - ontbeten
slagen
- geslaagd
verdienen - verdiend
verzinnen - verzonnen
3. Vul de woorden in de goede zinnen in
1. ontbeten
2. gezien
3. begonnen
4. verdiend
5. gebeld
6. beloofd

4. Vul de goede vorm van het werkwoord in.
1. verpakt
2. ontmoet
3. ontdekt
4. verbeeld
5. verdiend
6. betaald
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Opdracht 9
•

Een burgerlijk ingenieur van 56 jaar, niet-roker, zoekt ‘een dame met klasse, tot 50
jaar, niet-rookster.

•

Een welstandige (rijke), verzorgde, slanke man van 65, 1,70 m., donkerharig, lief,
aantrekkelijk en er nog jong uitziend, zoekt een eenvoudige, verstandige,
evenwichtige, gezellige vrouw met gevoel voor schoonheid, niet-rookster, tussen
de 50 en 60 jaar, in de regio netnummer 020 (Amsterdam), etc.

Opdracht 13
a.s.
a.u.b.
el
evt.
kg.
mw.
s.v.p.
t.k.

-

aanstaande
alstublieft
eetlepel
eventueel
kilogram
mevrouw
s’il vous plait (‘alstublieft’)
te koop

Vraag van de les
De bekendste kranten van Nederland zijn De Telegraaf, de Volkskrant, NRC
Handelsblad, Het Parool, Algemeen Dagblad.
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