Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk

Lesbrief 11. Herhaling
Inleiding
Deze les is een herhalingsles van de vier gesprekken van het thema.
Wat leert u in deze les?







Vragen naar werk.
Je voorstellen.
Zeggen dat je werk zoekt.
Een afspraak maken.
Vragen naar een bepaald persoon.
Antwoorden op vragen.

Veel succes!
Deze lesbrief is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DMO Amsterdam

VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek van les 7 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

De winkel heeft geen verkoopsters nodig.

2

Het is heel druk in de winkel.

3

Je moet fulltime werken in de winkel.

4

De manager vertelt Maria dat ze wel een baantje kan
krijgen.

5

De manager komt die middag.

6

De manager komt om half vier.

7

De manager heet Samira.



FOUT

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 11.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 2. Lees het gesprek van les 8 en beantwoord de volgende vragen.
Goed
1

Maria praat met de manager.

2

Efua is weer niet in de winkel.

3

Er zijn geen verkoopmedewerkers nodig bij Cactus.

4

Efua is niet meer de manager van de winkel.

5

Maria belt met de nieuwe manager.

6

Er zijn geen mensen nodig in de winkel.

7

Maria maakt een afspraak met de manager.

8

De afspraak is op woensdag.



Fout

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 11.
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GRAMMATICA
Opdracht 3. Bezittelijke voornaamwoorden
Weet u het nog? Bezittelijke voornaamwoorden zeggen van wie iets is.
Bijvoorbeeld:
Ik heb werkkleding. Het is mijn werkkleding.
Jij hebt werkkleding. Het is jouw werkkleding.

Vul nu zelf het bezittelijk voornaamwoord in. Kies uit: mijn, jouw, zijn,
haar, uw, onze, jullie, hun.
1. Zij hebben een winkel. Dat is ……. winkel.
2. Ik heb een baan. Het is ……. baan.
3. Mevrouw Johnson heeft een afspraak. Het is ……. afspraak.
4. Hij heeft een sollicitatiegesprek. Het is ……. sollicitatiegesprek.
5. Wij hebben een manager. Het is ……. manager.
6. Jij hebt werk. Het is ……. werk.
7. Jullie hebben een proefdag. Dat is ……. .proefdag.
8. U hebt een chef. Het is ……chef.

Opdracht 4. Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in.
1. Vind jij ……. werk leuk?
2. Hij moet …… paspoort meenemen als hij zich inschrijft.
3. Op het werk dragen wij ………… werkkleding.
4. Mevrouw Chan praat in de pauze met ……. collega’s.
5. De werknemers maken afspraken met …… manager.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 11.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 5. Lees het gesprek van les 9 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

Maria kan de manager “jij”noemen.

2

Maria heeft al vaker in een winkel gewerkt.

3

Maria heeft al in een restaurant gewerkt.

4

Maria heeft nog nooit in een wasserette gewerkt.

5

Maria weet niet wat de nieuwe modekleuren zijn.

6

Maria vindt de kleren van Cactus niet duur.

7

Het is altijd druk in de winkel.

8

Je kunt één dag in de week werken.

9

Je kunt tot zes uur werken bij Cactus.



FOUT

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 11.
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SPREKEN
Opdracht 6. In les 9 stond deze opdracht. Voer deze opdracht nogmaals uit
en kijk hoe het nu gaat.
Zoek iemand die werk heeft. Stel die persoon vier vragen in het Nederlands.
1. Wat voor werk doet u?
2. Op welke dagen werkt u?
3. Is het druk op uw werk?
4. Vindt u uw werk leuk?

WOORDEN

Opdracht 7. Welk woord is dat? Zoek bij elkaar.

1. 1. Zeggen wie je bent

a. Collega’s

2. 2. Iemand die in een winkel werkt

b. Solliciteren

3. 3. Niet de hele week werken

c. Koopavond

4. 4. Mensen die hetzelfde werk doen

d. Je voorstellen

5. Er zijn veel mensen

e. De verkoopmedewerker

6. Een avond dat de winkels open zijn

f. Parttime werken

7. Proberen een baan te krijgen

g. Fulltime werken

8. De hele week werken

h. Het is druk



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 12.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 8. Lees het gesprek van les 10 en beantwoord de volgende vragen.
GOED

1

Maria kan bij Cactus komen werken.

2

Maria gaat drie dagen werken bij Cactus.

3

Maria werkt ook op koopavond.

4

Maria werkt niet in het weekend.

5

FOUT

Maria krijgt eerst een proefdag.

6

Maria heeft nog geen werkkleding.

7

Maria moet nog een afspraak maken met de baas.

8

Zij hoeft alleen haar paspoort meenemen.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p 12.
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HOE GAAT HET?

Opdracht 9. Kent u de woorden? Kruis aan.
Les 7.


De collega’s



Het baantje



De kledingwinkel



De manager



Het is druk



Wij hebben mensen nodig



Misschien



Succes



Vanmiddag

Les 8.


De kassa



Rood



Nodig hebben



De verkoopmedewerker



De manager



Het beste



Je voorstellen



Overnemen



Een rustig plekje
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Les 9.


Het sollicitatiegesprek



Vertellen



De wasserette



Modekleuren



Fijn



Over jezelf vertellen



Koopavond



Het gaat wel



Jij / jou

Les 10.


Werkkleding



Het weekend



Op proef



Blouse



De manager



Meelopen



Het kantoor



Verdienen



Aanstaande maandag
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Opdracht 10. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les was een herhalingsles van les 7 t/m/10. Kunt u een sollicitatiegesprek voeren?
Kunt u afspraken maken rond uw contract? Kunt u dat nu goed? Of een beetje? Of nog
niet zo goed?
Schrijf het op. Zet een kruisje.

☺





Goed!

Gaat wel….

Nog niet goed.

Zeggen dat je werk
zoekt.
Opbellen om te
vragen of de baan er
nog is.
Aangeven in een
sollicitatiegesprek
dat je parttime wilt
werken.
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fout. De winkel heeft wel verkoopsters nodig.
Goed. Het is heel druk in de winkel.
Fout. Je kunt ook parttime werken.
Fout. De verkoper denkt dat er wel een baantje is voor Maria.
Goed. De manager komt die middag.
Fout. De manager komt om half drie.
Fout. De naam van de manager is Efua.

Opdracht 2.
1. Fout. Maria praat niet met de manager.
2. Fout. Efua is wel in de winkel.
3. Fout. Er zijn wel verkoopmedewerkers nodig.
4. Goed. Efua is niet meer de manager van de winkel.
5. Goed. Maria belt met de nieuwe manager.
6. Fout. Er zijn wel mensen nodig in de winkel.
7. Goed. Maria maakt een afspraak met de manager.
8. Fout. De afspraak is op donderdag.

Opdracht 3.
1. hun
2. mijn
3. haar
4. zijn
5. onze
6. jouw
7. jullie
8. uw

Opdracht 4.
1.Vind jij jouw werk leuk?
2. Hij moet zijn paspoort meenemen als hij zich inschrijft.
3. Op het werk dragen wij onze werkkleding.
4. Mevrouw Chan praat in de pauze met haar collega’s.
5. De werknemers maken afspraken met hun manager.

Opdracht 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goed. Maria kan de manager “jij” noemen.
Fout. Maria heeft nog niet in een winkel gewerkt.
Goed. Maria heeft in een restauarant gewerkt.
Fout. Maria heeft wel in een wasserette gewerkt.
Goed. Maria weet de nieuwe modekleuren.
Goed. Maria vindt de kleren van Cactus niet duur.
Fout. Het is niet altijd druk in de winkel.
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8. Fout. Je moet meer dan één dag werken.
9. Goed. Je kunt tot zes uur werken bij Cactus.
10. Goed. Je gaat naar de fysiotherapeut als je last hebt van je rug, knie etc.

Opdracht 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je voorstellen.
De verkoopmedewerker.
Parttime werken.
Collega’s.
Het is druk.
Koopavond.
Solliciteren.
Fulltime werken.

Opdracht 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goed. Maria kan bij Cactus komen werken.
Fout. Maria gaat vier dagen werken bij Cactus.
Fout. Maria gaat niet werken op koopavond.
Goed. Zij gaat niet werken in het weekend.
Goed. Zij krijgt eerst een proefdag.
Goed. Maria heeft geen werkkleding.
Goed. Maria moet nog een afspraak maken met de baas.
Fout. Zij moet haar paspoort meenemen én ziekenfondskaartje.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Dit thema over werk zoeken past bij Werk zoeken van het Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Het is goed om een taalvriend te hebben, iemand met wie u Nederlands oefent. Door
samen Nederlands te praten, onthoudt u beter wat u heeft geleerd. Als u een taalvriend
heeft, kunt u zich daarmee ook goed voorbereiden voor het examen.
Wilt u meer oefenen? Kijk dan naar films van ETV
Op de website ETV.nl vindt u verschillende films die gaan over het vinden van werk.
Het programma Aan het werk geeft je informatie over hoe je werk kunt vinden.
http://www.etv.nl/ETV/Programma/aanhetwerk
Op ETV.nl staan nog veel meer programma’s die gaan over het vinden van werk,
bijvoorbeeld de programma’s Baanbrekend en Werkwijzer.
Kijk hiervoor op http://www.etv.nl/ETV/Werk/werk
En kijk vooral ook op de website www.samenoppad.nl
Hier vindt u drie films met een oefenprogramma over werk zoeken. Het zijn de
hoofdstukken 10, 11 en 12.
In dit thema heeft u geoefend met:
· Informatie vragen over vacatures
· Informatie over vacatures begrijpen
· Zeggen wat voor functie u zoekt
· Vragen naar de juiste persoon
· U telefonisch voorstellen
· Vragen beantwoorden over uw ‘arbeidswensen’ (wanneer u wilt werken,
bijvoorbeeld)
· Vragen beantwoorden over uw werkervaring
· Vragen stellen die u zelf heeft over het werk
· Vragen naar het vervolg van de sollicitatie
Kijk nog eens terug naar de oefeningen in de lesbrieven 7 t/m 10.

Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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