Thema Op zoek naar werk

Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje
Inleiding
Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw, Maria, gaat weer
naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager spreken.

Wat leert u in deze les?




Vragen naar een persoon (bijvoorbeeld de manager)
Je voorstellen.
Bellen om een afspraak te maken.

Veel succes!

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

HET GESPREK
Opdracht 1. Lees het gesprek deel 1.
Maria wil graag werken bij Cactus, een kledingzaak. Ze wil met Efua, de
manager praten. Maria loopt naar binnen. Waar is Efua?
Maria

Goeiemiddag.

Verkoopster Hallo
Maria

Ik ben op zoek naar Efua. Kun je me vertellen waar ze is?

Verkoopster Efua? Even kijken….. Ja, daar staat ze, daar bij de kassa, het meisje met
dat rode jasje. Zie je?
Maria

Ja. Bedankt.

Maria

Goeiemiddag ik wou u wat vragen…

Efua

Ja?

Maria

Ik wou vragen… hebben jullie nog mensen nodig?

Efua

Ja, jazeker. We zoeken nog verkoopmedewerkers…

Maria

O! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Maria Nyarko.

Efua

Efua. Je wilt hier komen werken, begrijp ik?

Maria

Ja! Denk je dat dat mogelijk is?

Efua:

Ja, ik denk het wel. Want we hebben echt mensen nodig.

Maria

O!

Efua:

Maar ik ga daar niet meer over….

Maria

Hè? Maar ik hoorde dat….

Efua

Ja ja, ik ben wel de manager, maar ik krijg ander werk, een ander
baantje.

Maria

O…

Efua

Iemand anders neemt het over. Ghalid. Hij wordt de nieuwe manager. Ik
denk dat je het beste met hem kunt praten…Wacht…
Ik geef je zijn mobiele nummer. Dan kun je met hem een afspraak
maken…

Maria

Da’s goed.
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Efua

Heb je een papiertje?

Maria

Ja.

Efua

Dat is 06- 818723945.

Maria

06- 818723945. En hij heet?

Efua

Ghalid. Ghalid Arkun

Maria

Oké. Ik ga hem bellen

Efua

Succes, hè
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DE WOORDEN
Opdracht 2. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 2 en 3. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 1
Vertellen
Als je iets vertelt, dan zeg je iets.
Voorbeeld: Luister goed, want ik ga iets leuks vertellen: morgen hebben we vrij!



Rood
Rood is een kleur.
Voorbeeld: Rode bloemen en rode vruchten. Tomaten zijn rood.



De verkoopmedewerker
Een verkoopmedewerker is een verkoper of een verkoopster.
Voorbeeld: Wij hebben twee verkoopmedewerkers nodig.



Je voorstellen
Als je je voorstelt, geef je een hand en zeg je wie je bent.
Voorbeeld: Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ka-Ping.



Overnemen
Als je iets overneemt, dan krijg je de baan van iemand anders.
Voorbeeld: Jade was verkoopster en nu wordt zij de manager. Zij neemt de baan over
van Emre.
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 3. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.
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.

 TIP

KLEUREN

Blauw

Rood

Oranje

Bruin



Fout

Groen

Paars

Geel

Grijs

Zwart

Wit

Roze

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 17
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HET GESPREK
Opdracht 4. Lees het gesprek deel 2.
Even later belt Maria het nummer. Praat Maria nu met de manager?
Ghalid

Hallo.

Maria

Eh… Spreek ik met Ghalid Arkun?

Ghalid

Ja.

Maria

Met Maria Nyarko. Ik heb uw nummer van Efua, van Cactus, de
kledingzaak. U bent de nieuwe manager. Klopt dat?

Ghalid

Ja, dat klopt, ik ga volgende week beginnen.

Maria

Ik bel u om te vragen of u nog daar nog verkoopsters nodig heeft.

Ghalid

O ja, ik denk het wel. Op het moment hebben we veel mensen nodig.

Maria

Dus ik kan bij Cactus komen werken?

Ghalid

Dan moeten we eerst even praten. Zullen we een afspraak maken voor
volgende week?

Maria

Oké.

Ghalid

Even kijken. Woensdag, kan dat? Om… half drie?

Maria

Nee dan kan ik nooit, dan is mijn kind thuis.

Ghalid

Donderdag, dan?

Maria

Ja, hoe laat?

Ghalid

Om kwart over tien?

Maria

Ja, dat kan

Ghalid

Oké, tot donderdag.

Maria

Maar… waar spreken we af?

Ghalid

Bij Cactus, gewoon in de winkel. Dan zoeken we wel een rustig plekje.

Maria

Goed, donderdag kwart over tien.
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DE WOORDEN
Opdracht 5. Lees de woorden.
Zoek deze woorden op in het gesprek op pagina 6. Zet er een streep onder.

De woordenlijst Deel 2
Kwart voor tien
Kwart voor tien is een kwartier voor 10.00 uur. Dus 09.45, negen uur en vijfenveertig
minuten.



Afspreken
Afspreken is een afspraak maken. Als wij morgen om 11.00 uur afspreken, moeten
wij er morgen om 11.00 uur zijn.



Een rustig plekje
Een rustig plekje is een plaats waar het niet druk is.
Voorbeeld: Hier is het veel te druk. We kunnen niet praten. Kom we gaan naar een
rustig plekje.



 TIP WOORDEN LEREN
-

Het is belangrijk om woorden te leren, heel veel woorden.

-

Een manier om woorden te leren is: het woord te zeggen, steeds te zeggen voor
jezelf. Dat is een goede manier om een nieuw woord niet te vergeten.

-

Zeg dus voor u zelf:
De verkoopmedewerker… de verkoopmedewerker... de verkoopmedewerker…
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VRAGEN BIJ HET GESPREK
Opdracht 6. Het gesprek deel 2.
a. Lees het gesprek.
b. Zoek de woorden in de woordenlijst op p 7.
c. Is de zin goed of fout? Zet een kruisje.

GOED

1

Maria belt met de nieuwe manager.

2

Er zijn geen mensen nodig in de winkel.

4

Maria maakt een afspraak met de manager.

5

De afspraak is op woensdag.



FOUT

Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 17
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KLEUREN
Opdracht 7. Hier ziet u de vlaggen van de verschillende landen. Schrijf op
uit welke kleuren iedere vlag bestaat?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van Nederland?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van Duitsland?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van China?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van Somalië?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van Ghana?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van Turkije?

Uit welke kleuren bestaat de vlag van België?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 17
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GRAMMATICA
Opdracht 8. Bezittelijke voornaamwoorden.
Bezittelijke voornaamwoorden geven aan van wie iets is. Bijvoorbeeld: mijn
hoed, jouw jas, hun kinderen.
Ik
Jij (je)
U
Zij (ze)
Hij
Wij (we)
Jullie
Zij (ze)

-

mijn
jouw
uw
haar
zijn
ons/onze
jullie
hun

Ik houd van mijn kinderen
Jij houdt van jouw kinderen
U houdt van uw kinderen
Zij houdt van haar kinderen
Hij houdt van zijn kinderen
Wij houden van onze kinderen
Jullie houden van jullie kinderen
Zij houden van hun kinderen

Vul nu zelf het bezittelijk voornaamwoord in.
1. Ik heb een jurk. Dat is ……. jurk.
2. Jij hebt een baan. Dat is ……. baan.
3. U hebt een huis. Dat is ……. huis.
4. Zij heeft een hond. Dat is ……. hond.
5. Hij heeft een fiets. Dat is ……. fiets.
6. Wij hebben auto. Dat is ……. auto.
7. Jullie hebben een winkel. Dat is ……. winkel.
8. Zij hebben een paard. Dat is ……. paard.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 17
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Opdracht 9. Van wie is het?
Zoek de juiste combinatie bij elkaar.
1. Zijn broek

a. zij

1. d

2. Haar fiets

b. u

2.

3. Hun huis

c. jij

3.

4. Mijn boek

d. hij

4.

5. Jouw hond

e. ik

5.

6. Uw winkel

f. zij

6.

Opdracht 10. Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in
1. Ik vind mijn werk leuk. Vind jij ……. werk ook leuk?
2. Hij moet ……. afspraakkaartje meenemen naar de fysiotherapeut.
3. Op vakantie nemen wij ……. eigen lakens mee.
4. Jin-Ming gaat naar ……. vriend.
5. Zij nemen …… hond mee op vakantie.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 18
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SPREKEN



Spreek samen!

Zoek een taalvriend. Een taalvriend is iemand die goed Nederlands spreekt. Een
vriend. Of misschien iemand van uw werk. Of uw buurman. Doe samen met uw
Taalvriend de spreekopdrachten.

Opdracht 11. Lees hardop samen met uw taalvriend ‘ Doe mee, praat mee’
De een leest A, de ander B.
A: U bent meneer Arkun?
B: Ja, dat klopt!
A: U bent de nieuwe manager??
B: Ja, dat klopt!
A: Er is een baan??
B: Ja, dat klopt!
B: U zoekt een baantje??
A: Ja, dat klopt!
B: Zullen we een afspraak maken?
A: Ja, dat is goed!
B: Woensdag, kunt u dan?
A: Nee, dan kan ik niet
B: Donderdag, kan dat wel?
A: Ja, dan kan ik wel
A: En hoe laat kunt u?
B: Om kwart over tien
A: Waar zullen we praten?
B: In de winkel
A: Waar in de winkel?
B: Op een rustig plekje!
A: We spreken af: donderdag - kwart over tien - op een rustig plekje in de winkel….
B: Ja dat is goed: donderdag - kwart over tien - op een
rustig plekje in de winkel!
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GRAMMATICA - werkwoorden
We gaan nu oefenen met werkwoorden in het meervoud zetten.
Werkwoorden geven antwoord op de vraag “Wat doe je?”. Bijvoorbeeld:
ik loop – ik zing – ik dans.
In het meervoud komt er –en achter, dus:
wij lopen – wij zingen – wij dansen.
Opdracht 12. Zet deze werkwoorden nu in het meervoud.
1. Ik vraag

-

wij _______________

2. Ik bel

-

wij _______________

3. Ik verkoop

-

wij _______________

4. Ik werk

-

wij _______________

5. Ik praat

-

wij _______________

6. Ik begin

-

wij _______________

7. Ik luister

-

wij _______________

8. Ik vertel

-

wij _______________

 TIP VAN DE LES
-

Let deze week goed op als u Nederlands hoort praten..

-

Let extra goed op woorden met IK en WIJ.

-

Bijvoorbeeld: “Ik wil werk” en “Wij willen werk” en “Ik praat Nederlands en “Wij
praten Nederlands”.



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 18
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LEZEN
Opdracht 13. Lees



DE INFORMATIE.

Luister
Als u op zoek bent naar werk kunt u naar het CWI gaan. CWI betekent : Centrum
voor Werk of Inkomen. Ook als u een andere baan wilt, kunt u naar het CWI gaan.
Bij het CWI vindt u heel veel vacatures. Bijvoorbeeld: werk in de verkoop, in de
schoonmaak, in de productie of in de horeca. Het CWI biedt niet alleen banen bij u in
de buurt, maar ook op andere plaatsen in de stad. En ook in andere plaatsen in
Nederland. Zelfs in het buitenland.
Bij het CWI kunt u zelf zoeken naar de baan die bij u past. Maar u kunt ook om hulp
en advies vragen aan de mensen van het CWI. Zij zullen u graag verder helpen. Want
daarvoor is het CWI: om u te helpen werk te vinden.
Bij het CWI kunt u trouwens ook terecht voor het aanvragen van een WW- uitkering.
Op de meeste plaatsen kunt er ook een bijstandsuitkering aanvragen.

?

VRAAG VAN DE LES

?

Iemand wil graag in een winkel werken. Hij belt de manager. Hoe gaat dat dan meestal
verder? Kan hij dan meteen komen werken?



Kijk nu naar de antwoorden op de vragen op p. 18
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PRAKTIJK
Opdracht 14. Kijk in de praktijk.
Er zijn weer twee praktijkopdrachten.
De eerste opdracht bij deze les is:
Kijk of vraag er bij u in de buurt een CWI is, een Centrum voor Werk en Inkomen.
In welke straat is het CWI?
De tweede opdracht bij deze les is (als u dat wilt natuurlijk!):
Vraag op school of er hulp nodig is.
- Is er hulp nodig van ouders?
- Zo ja, wat kan ik doen?

 NOG EEN TIP VAN DE LES

-

Heeft u kinderen op school en heeft u geen baan? Misschien is het leuk iets op
school te doen. Want er is op een school altijd veel te doen. Vaak is het wel
vrijwilligerswerk: dus werk zonder dat het betaald wordt. Bijvoorbeeld: helpen in
de bibliotheek, helpen bij de sportdag en de feesten. U kunt ook lid worden van de
ouderraad of de medezeggenschapsraad. Vraag het aan de leerkract van uw kind.
Dit kunt u vragen:
Ik wil graag helpen op school. Wat kan ik doen?
Zijn er nog ouders nodig om in de klas te helpen?
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HOE GAAT HET?

Opdracht 15. Kent u de woorden? Kruis aan.


De kassa



Rood



Nodig hebben



De verkoopmedewerker



De manager



Het beste



Je voorstellen



Overnemen



Een rustig plekje

Opdracht 16. Kunt u het in het Nederlands?
Deze les ging verder over het zoeken naar werk.
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.

Je voorstellen
Bellen om een
afspraak te maken
zeggen
Werkwoorden in
meervoud zetten
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ANTWOORDBLAD
Opdracht 3.
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.

Opdracht 6.
1.
2.
3.
4.

Goed. Maria belt met de nieuwe manager.
Fout. Er zijn wel mensen nodig in de winkel.
Goed. Maria maakt een afspraak met de manager.
Fout. De afspraak is op donderdag.

Opdracht 7.
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn rood, wit, blauw.
De kleuren van de Duitse vlag zijn zwart, rood en geel.
De kleuren van de Chinese vlag zijn rood en geel.
De kleuren van de Somalische vlag zijn blauw en wit.
De kleuren van de Ghanese vlag zijn rood, geel, groen en zwart.
De kleuren van de Turkse vlag zijn rood en wit.
De kleuren van de Belgische vlag zijn zwart, geel en rood.

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

Ik heb een jurk. Dat is mijn jurk.
Jij hebt een baan. Dat is jouw baan.
U hebt een huis. Dat is uw huis.
Zij heeft een hond. Dat is haar hond.
Hij heeft een fiets. Dat is zijn fiets.
Wij hebben een auto. Dat is onze auto.
Jullie hebben een winkel. Dat is jullie winkel.
Zij hebben een paard, Dat is hun paard.

Opdracht 9.
1. d
2. a of f
3. a of f
4. e
5. c
6. b
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Opdracht 10.
1. Ik vind mijn werk leuk. Vind jij ook jouw werk leuk?
2. Hij moet zijn afspraakkaartje meenemen naar de fysiotherapeut.
3. Op vakantie nemen wij onze eigen lakens mee.
4. Jin-Ming gaat naar haar vriend.
5. Zij nemen hun hond mee op vakantie.

Opdracht 12.
1. Wij vragen
2. Wij bellen
3. Wij verkopen
4. Wij werken
5. Wij praten
6. Wij beginnen
7. Wij luisteren
8. Wij vertellen

Antwoord op ‘Vraag van de les’
Nee, meestal kan je niet meteen komen werken. Meestal maak je eerst een afspraak
voor een gesprek. Daarna kun je de baan krijgen.
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OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Deze les over bellen over een baantje past in het deel Werk zoeken van het
Inburgeringsexamen.
Taalvriend
Zoek een taalvriend, iemand die goed Nederlands spreekt. Het is handig als u een
taalvriend heeft om samen de oefeningen mee te doen.
Wilt u meer oefenen?
Kijk dan naar de programma’s van ETV
Op de website ETV.nl vindt u 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.

Wat u in de les over het sollicitatiegesprek kunt leren voor het examen:
·
·

Vragen naar de juiste persoon
U telefonisch voorstellen

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

Lesbrieven© ITTA 2008

19

Opdracht 1
U zoekt werk in een winkel. In de krant ziet u deze advertentie. Lees de advertentie. Kijk naar
de vacature.

WINKELMEDEWERKER(STER)
MNS Kleding

Functie omschrijving
MSN Kleding zoekt
Voor onze winkel in de Amsterdamse Poort in
Amsterdam zoeken we een
WINKELMEDEWERKER(STER)
voor 16 uur per week.

Functie eisen
Enthousiast, klantvriendelijk en op de hoogte
van de laatste mode.

Aanvullende informatie
R. de Boer
020-6579013
MSN Kleding
R. de Boer
Postbus 1200

1060 XS AMSTERDAM
Email: r.deboer@mns.nl
Tel: 020-6579013

U wilt graag meer informatie over deze vacature.
1. Met wie kunt u bellen voor meer informatie?
2. Bedenk drie vragen over de baan.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Opdracht 2
Jenny Wong leest de advertentie ook. Ze gaat bellen over de vacature. Hoe gaat het
telefoongesprek? Zet de zinnen in de goede volgorde en schrijf ze op de goede plaats.
•
•
•

Graag.
Goedemiddag met Yukie Wong. Kan ik meneer of mevrouw de Boer spreken?
Ik bel over een vacature.

Jeanine zegt:
1. MNS Kleding, met Jeanine.

Yukie zegt:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Meneer De Boer. Waar gaat het over?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Momentje, ik ga u even doorverbinden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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