Thema Op het werk.

Lesbrief 16. Herhaling thema
Dit is een herhalingsles. U heeft vier gesprekken van Kofi gelezen. In deze gesprekken
was Kofi op zijn werk. U heeft in les 12, 13, 14 en 15 veel geleerd over ‘op het werk’.
In deze les gaat u de woorden uit deze lessen nog een keer oefenen.

Wat leert u in deze les?


De woorden uit les 12, 13, 14 en 15.

Veel succes!

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

WOORDEN
Opdracht 1. Raad het goede woord. Kijk naar les 12.
1. Vul het goede woord in op de . .

.

.

.

2. Maak dan 1 goed woord van de letters in de

* Iemand die voor een baas werkt:

.

* Niet blijven:

w e

.

.

. . . . . .

e g . . . .

.

* Meubel om kleren en spullen in te bewaren:

* Hier kan je een broodje eten op het werk:

a . .

k a . . . .

.

Maak nu het woord van de letters:
. . .



.
Kijk nu naar de antwoorden op p. 8.
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WOORDEN
Opdracht 2. Zoek de juiste tegenstelling. Kijk naar les 13.
Vul het goede woord in op de .

.

.

.

.

1. Lopen:



.

.

.

.

.

2. Dom:



.

.

.

.

.

3. Veilig:



.

.

.

.

.

4. Dicht:



.

.

.

.

.

5. Nooit:



.

.

.

.

.



Kijk nu naar de antwoorden op p. 8.
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WOORDEN
Opdracht 3. Welk woord hoort er niet bij? Kijk naar les 14.
Welk woord hoort er niet bij? Kies A, B of C. Kijk eerst naar het voorbeeld.

Voorbeeld:
1. Een afspraak maken bij de tandarts.
A. Agenda.
B. Tijd.
C. School.
Het goede antwoord is: C, want ‘School’ hoort niet bij Een afspraak.
En ‘A. Agenda’ en ‘B. Tijd’ horen wél bij Een afspraak.



Nu u:

1. De kamer is niet netjes. Overal ligt papier.
A. Opruimen.
B. Rommel.
C. Bioscoop.
2. Pak de bezem uit het magazijn!
A. Vegen.
B. Schoon.
C. Bier.
3. Ik veeg elke dag op het werk.
A. Baby.
B. Vloer.
C. Bezem.
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4. Aan het werk! De pauze is afgelopen.
A. Weer beginnen.
B. Niet stil zitten.
C. Doos.
5. Kofi, je moet eerst opruimen.
A. Rommel.
B. Dokter.
C. Netjes.



Kijk nu naar de antwoorden op p. 8.
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WOORDEN
Opdracht 4. Raad het goede woord. Kijk naar les 15.
Maak het woord af op de . . . . . . . . . . . .

1. Kofi werkt niet, hij is vandaag:

v............

2. Wanneer je moet werken, zie je op het:

r............

3. Ik kan vandaag niet komen, maar ik kom wel:

d............

4. Sorry betekent hetzelfde als:

h............

5. Eerst komt vandaag, dan komt morgen, dan komt:

o............



Kijk nu naar de antwoorden op p. 8.
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WOORDEN
Opdracht 5. Raad het goede woord. Kijk naar les 12, 13, 14 en 15.
1. Vul het goede woord in op de . .

.

.

.

2. Maak dan 1 goed woord van de letters in de

.

* Een stuk papier of plastic met informatie:

d

* Gesloten:

* De baas:

.

c h .

* Op de dag na morgen:

.
. . r t

. . t

.
o v . . .

.

. . . .

Maak nu het woord van de letters:
. . .



.
Kijk nu naar de antwoorden op p. 8.
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Antwoordblad
Opdracht 1.
* Werknemer.
* Weggaan.
* Kast.
* Kantine.
Het woord van de letters: werk.

Opdracht 2.
1. Stilstaan.
2. Slim.
3. Gevaarlijk.
4. Open.
5. Altijd.

Opdracht 3.
1. C.
2. C.
3. A.
4. C.
5. B.

Opdracht 4.
1. Vrij.
2. Rooster.
3. De volgende keer.
4. Het spijt me.
5. Overmorgen.

Opdracht 5.
* Kaart.
* Dicht.
* Chef.
* Overmorgen.
Het woord van de letters: Kofi.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Dit thema past bij het deel Werk van het Inburgeringsexamen.
De lessen gingen over de eerste werkdag, werken met de machine, werkopdrachten en
vrij vragen.
Opdracht 1. Lees de zinnen en probeer ze te gebruiken.

WAT KUNT U ZEGGEN IN DIE SITUATIE?
Als u met iemand kennismaakt, zeg dan:
- Dag, mijn naam is …..Man-Yip Lau
- Man-Yip Lau
- Hallo, ik ben Man-Yip
- Ik heet Man-Yip Lau
Als een opdracht niet duidelijk is, zeg dan:
- Het is niet duidelijk.
- Kunt u het nog eens vertellen?
- Wat moet ik nu precies doen?
Als u een collega om hulp vraagt, zeg dan:
- Kan je me even helpen?
- Zou u me even kunnen helpen?
- Ik heb een probleem.
Als u een dag vrij wil, zeg dan:
- Kan ik een vrije dag krijgen?
- Mag ik een vrije dag opnemen?
- Ik zou graag een vrije dag hebben.
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Opdracht 2. Kunt u het nu?
Vul dit in voor uzelf.

Ik kan…

Ja, dat kan ik Nee, nog niet

… me voorstellen aan een collega
… een verzoek op je werk begrijpen.
… vragen stellen ter verduidelijking.
… aangeven dat ik weet wat ik moet doen.
… onverwachte situaties beschrijven en melden
aan een collega.
… overleggen over de oplossing van
onverwachte situaties.

Kijk nog eens terug naar de oefeningen in de lesbrieven 12 t/m 15.
Tip: Heeft u nog geen betaald werk? U kunt ook een baantje (vrijwilligerswerk) zoeken via
de Vrijwilligerscentrale (http://www.vca.nu/). Met dit werk kunt u ook uw bewijzen voor uw
portfolio halen.

Wilt u meer oefenen? Kijk dan naar films van ETV
Op de website ETV.nl vindt u films die gaan over werk. In het programma Taal werkt!
praat presentatrice Şenay Özdemir over: de eerste werkdag, vragen op het werk,
opdrachten en veiligheid.
http://www.etv.nl/ETV/Programma/taalwerkt
Op ETV.nl staan nog meer programma’s die gaan over werk, bijvoorbeeld het
programma Werkwijzer. Kijk hiervoor op http://www.etv.nl/ETV/Werk/werk
- Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen op www.hoemoetikinburgeren.nl
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