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Cursus vier, week zeven

Zie de Inleiding voor onze uitgangspunten en achtergronden

Wat en hoe Werken MN-n module 5 Werk en vrije tijd HZS onderwerp 29 Het ongeluk
Leerstof
pragmatiek

woordenschat:
inhoudswoord

woordenschat:
functiewoord
klankleer

vormleer

zinsbouw

1 taalfuncties
2 gesprekconventies
3 tekst begrijpen
4 tekst vertellen

0 liedje
1 informatie vragen en geven, uitleg
geven, verklaring geven
2 groeten, bedanken
3 ‘joker’woorden
4 a rollenspel 4b interactie in de
kleine kring
themawoorden: 1 znw., 2 ww. 3 bijv. nw.
4 uitdrukkingen

1 lidwoord
2 voegw.: terwijl
3 tussenwerpsel: uitroepen
1 klank-letter
1
2 woordaccent
2
3 zinsintonatie
3 mededelende zin met bijzin
1 vervoeging ww.: o.t.t., o.v.t, v.t.t.
2 verkleinwoord
3 achtervoegsel: -loos
4 achtervoegsel: mnl./ vrl.
1 zinnen maken
2 zinnen maken (praatplaat)
3 zinnen maken (aan het-ww)
4 zinnen maken (kwartet)
5 zinnen maken: hoofdzin-bijzin

materiaal
0 VHEZ cd 2, les 20 TB blz. 107
1,2 VHEZ PB 2, blz. 56-59 cd 2 les 20 zie onder
3 HZS oef.11 zie onder
4a MN-n dag 4 zie onder
4b zie onder

1 VHEZ PB 2, blz. 56-59
1 achtergrondkleuren gebruiken bij
MN-n dag 2, dag 4
afbeeldingen (ZIS)
HZS oef.1-5
het-woorden (-voorwerpen)
2 MN-n dag 2, dag 4, HZS oef. 6-9 PB2
1 stickeren van het-woorden bij
Praatplaat blz. 60-61
HZS, BWB
4 Spreekwb zie onder
1
1 vingers gebruiken (ZIS)
2 zie onder
3 HZS oef. 15
1
2
3 PB 2 blz. 44-47, DBK blz. 97, Wbl. 4.1 zie onder
1 HZS oef. 22 , DBK blz. 33 e.v. , 36, 58-61 ZIS blz. 112 e.v.zie onder
2 ZIS blz. 78, DBK blz .17 zie onder

3 HZS oef. 20, oef. 21, DBK blz. 129, WB 39
4 DBK blz. 129, WB 39 zie onder
1 HZS oef. 12, oef.13, ZIS, blz. 36 e.v. DBK 102 e.v. 2
PB2, Praatplaat 20 blz. 60-61, ZIS, blz. 36 e.v , DBK
blz.102 e.v. zie onder
3 HZS oef. 13, DBK blz. 110 zie onder
4 ZIS, blz. 36 e.v. DBK 102 e.v. zie onder
5 HZS oef. 13, DBK blz. 110 zie onder

1,2,3 strookjes en /of
kubussen (ZIS, DBK)
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Weekrooster Wat en hoe De boerderij

Cursus vier, week zeven
Zie de Inleiding voor onze uitgangspunten en achtergronden

dag een
liedje Werken, zou dat wel
leuk zijn?

dag twee
liedje Werken, zou dat wel
leuk zijn?

dag drie
liedje Werken, zou dat wel leuk
zijn?

dag vier
liedje Werken, zou dat wel
leuk zijn?

dag vijf
liedje Werken, zou dat wel
leuk zijn?

woordenschat-inh.w.
. znw.
. ww.
. bijv.nw.

woordenschat-inh.w.
. znw.
. ww.
. bijv.nw.

woordenschat-inh.w.
. znw.
. ww.
. bijv.nw.

woordenschat-inh.w.
. znw.
. ww.
. bijv.nw.

woordenschat-inh.w.
. znw.
. ww.
. bijv.nw.

-functiewoorden
. lidwoord

-functiewoorden
. lidwoord

-functiewoorden
. lidwoord

-functiewoorden
. lidwoord
.voegw.: terwijl

-functiewoorden
. lidwoord
. tussenwerpsel: uitroepen
-uitdrukkingen

pragmatiek
. dialoog

pragmatiek
. dialoog

pragmatiek
. dialoog
. tekst begrijpen

pragmatiek
. rollenspel

pragmatiek
. interactie in de kleine kring

klankleer
. zinsintonatie

klankleer
. zinsintonatie

klankleer
. zinsintonatie

klankleer
. zinsintonatie

klankleer
. zinsintonatie

vormleer

vormleer
. ww. verv.: o.t.t., o.v.t , v.t.t

vormleer
. verkleinwoord

vormleer
. achtervoegsel: mnl. /vrl.

vormleer
. achtervoegsel:-loos

zinsbouw
. zinnen maken

zinsbouw
. zinnen maken(praatplaat)

zinsbouw
. zinnen maken(aan-het+ww)
. zinnen maken (kwartet)

zinsbouw
zinnen maken: hoofdzin -bijzin

zinsbouw
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Gebruikte verwijzingen
MN-n
= Mondeling Nederlands nieuw
HZS

= Horen zien en schrijven

PB 1, PB 2 = Praatboek 1 en Praatboek 2 van Van horen en zeggen1 +cd’s
TB

= Tekstboek Van horen en zeggen, met tekst liedjes en dialogen

DBK

= De bovenkamer, opzoekboek en strookjes

DBK- H

= De bovenkamer, Handleiding, cd- Werkbl= Werkblad

BWB

= Beeldwoordenboek

VHEZ

= Van horen en zeggen

WIP

= Woorden in prenten, deel 1 en deel 1 (+cd’s)

ZIS

= Zien is snappen (+cd)

ZMN

= Zeg maar na, uitspraakcahier bij Horen zien en schrijven

Spreekwb = Van Dale Junior uitdrukkingenboek. Wim Daniels (2001), Utrecht: Van Dale Lexicografie;
Amsterdam: Uitgeverij Piramide.

1

De praatboeken van Van horen en zeggen zijn opnieuw gedrukt. U kunt deze via contact op de website bestellen. Prijs: 15,00 euro per
stuk.
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Liedje dag een t/m dag vijf
Benodigdheden

VHEZ, cd 2 les 20

Tekstboek blz. 107

Hoe aan te bieden?
(Doel) ‘We luisteren vandaag naar het liedje Werken, zou dat wel leuk zijn?’
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Woordenschat dag een t/m vijf
Inhoudswoord Zelfstandige naamwoorden
Benodigdheden

VHEZ, Praatboek 2, blz. 56-59

MN-n dag 2, dag 4

HZS oef. 1-5


Sticker u de afbeeldingen van het-woorden in HZS

Hoe aan te bieden?

(Doel) ‘Je leert woorden’
(Instructiezin) ‘Luister goed. Ik noem de woorden op

LK vraagt aan leerling: ‘Wijs aan (woord).’

LK wijst aan en zegt: ‘Zeg maar na: (woord)’.

Hoe te oefenen?


Tweetal Coach of PingPong (in tweetallen) Leerlingen wijzen om de
beurt een afbeelding aan en benoemen die, of beelden een handeling uit en de
andere leerlingen benoemen die.

RondPraat (in viertallen) Om de beurt benoemt een leerling een
afbeelding en de anderen wijzen het bijbehorende plaatje aan.

Woordenschat–extra

Bij de woorden uit de oefeningen van Horen Zien en Schrijven kunt u
eenvoudig een voorzeg- en nazegoefening toevoegen (=stap drie uit de Nt2didactiek).
(Instructiezin): ‘Zeg maar na (woord). ’

Woordenschat dag vijf
Uitdrukkingen
Benodigdheden

Spreekwoordenboek

Hoe aan te bieden?

(Doel) ‘Je leert uitdrukkingen’
(Instructiezin)’Je begrijpt dat je deze uitdrukkingen niet letterlijk moet nemen.’
Brood op de plank
(blz. 64)
Het komt voor de bakker
(blz. 27)
Zoete broodjes bakken
(blz. 65)
Iemand uit de brand helpen
(blz. 60)
Moord en brand schreeuwen
(blz. 271)
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Woordenschat dag twee en dag drie
Werkwoorden
Benodigdheden

Praatboek 22, praatplaat VHEZ, blz.60-61, thema Een werkdag

HZS oef. 6-9

MN-n dag 2, dag 4

Hoe aan te bieden?


LK wijst de afbeelding op de praatplaat en noemt het werkwoord (max. vijf
werkwoorden per keer).
(Doel:)

‘Je leert nu werkwoorden ’.

(Instructiezin:) ‘Kijk goed. Dit heet (werkwoord).’
bouwen

schilderen

tuinieren

bestraten

strompelen

boodschappen doen

post bestellen

aangeven




snoeien

leunen

kranten rondbrengen

vuilnis ophalen

LK vraagt aan leerling: ‘Wijs aan (werkwoord).’
LK wijst aan en zegt: ‘Zeg maar na: (werkwoord)’.

Hoe te oefenen?


PingPong (in tweetallen) Leerlingen wijzen om de beurt een handeling
aan en benoemen die.

Uitbeelden (in viertallen) Een leerling beeldt een handeling uit: de
anderen benoemen die.

Woordenschat dag vijf

Tussenwerpsel: uitroepen
Benodigdheden

HZS oef.15

2

De praatboeken van Van horen en zeggen zijn opnieuw gedrukt. U kunt deze via
contact op de website bestellen. Prijs: 15,00 euro per stuk.
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Pragmatiek TEKST begrijpen dag drie
‘Joker’woorden ik, hij, zij, ze (enkv.), ze (mv.) we, jullie, zijn,

het, plaats-er, sprookjes-er
Benodigdheden

HZS oef.11

ZIS blz. 120 e.v.

DBK blz. 84-91

bijlage 1a en 1b

Hoe aan te bieden?


ZIS blz. 120 e.v.
Let op: nu zijn alleen de jokerwoorden aangegeven.

Hoe te oefenen?


zie ZIS blz. 120 e.v.
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Bijlage 1a
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Bijlage 1b
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Pragmatiek Dialoog dag een
Benodigdheden

VHEZ, Praatboek 2, blz. 56-59

Cd VHEZ, 2, les 20, let op: de tekst bij foto 2 is achterhaald. Wel naar
laten luisteren maar deze regels hoeven de leerlingen niet te kennen.

Hoe aan te bieden?

(Doel) ‘Je leert vandaag iets horen en zeggen.’
(Instructiezin) ‘Luister maar.’
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Hoe te oefenen?



2x klassikaal laten luisteren. Let op de zinsintonatie.
individueel laten beluisteren met cd.

(Pragmatiek) Dialoog dag twee en dag drie
Benodigdheden



als dag een

Hoe te oefenen?

spelen van de dialoog

opnemen op mobiel of tablet/ipad

samen bekijken, beluisteren en LK corrigeert eventueel: nieuwe opname
maken.
12
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(Pragmatiek) TEKST vertellen dag vier
Rollenspel3

Benodigdheden

MN-n, dag 4 (waarzeggen)

Of: Een leerling speelt zichzelf; de andere leerling is de ijscoman.

Hoe aan te bieden?
(Doel) ‘Je moet op een beleefde manier proberen voor jezelf op te komen.’
(Instructiezin) ‘ Wat zeg je in de volgende situatie? Jullie spelen een klant en een
ijscoman.’

U geeft de leerlingen apart de instructie. Tegen de ‘klant’: ‘Je bestelt een
geel ijsje, maar je krijgt een groen ijsje.’ Tegen de ‘ ijscoman’: ‘Je hebt geen
geel ijs meer en je geeft ongevraagd een groen ijsje.’

Hoe te oefenen?

Laat de leerlingen nadenken over wat ze willen vertellen.

De leerlingen praten met elkaar. U bent als gesprekspartner terughoudend

Als leerkracht luistert u naar de melodie van de zinnen; zie de les
zinsintonatie.

Is het gesprek verstaanbaar?

Laten ze elkaar uitspreken?

3

Ontleend aan Van horen en zeggen, Handleiding, deel 2, blz.
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(Pragmatiek) TEKST vertellen dag vijf
Interactie in de kleine kring4
Benodigdheden

-

Hoe aan te bieden?
(Doel) ‘Je leert iets vertellen.’
(Instructiezin) ‘Wat zou je heel graag willen doen?’
Of: ‘Wat ga je doen, als je groot bent?’

Hoe te oefenen?

Laat de leerlingen nadenken over wat ze willen vertellen.

De leerlingen praten met elkaar. U bent als gesprekspartner
terughoudend.

Als leerkracht luistert u naar de melodie van de zinnen; zie de les
zinsintonatie.

Is het gesprek verstaanbaar?

Laten ze elkaar uitspreken?

4

Resi Damhuis & Piet Litjens (2003), Mondelinge communicatie. Drie werkwijzen voor

mondelinge taalontwikkeling. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands .
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KLANKEN
dag een t/m vijf
INTONATIE Vraagzin, mededelende zin
Benodigdheden

zie dialoog

ZIS blz. 164 e.v.

DBK, blz. 97 e.v. en Werkblad voor het oefenen van de uitspraak 4.1

Hoe aan te bieden?



Zie ZIS blz.164
Let speciaal op de omhooggaande intonatie en de pauze voor de bijzin.
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Vormleer dag twee
Vervoeging werkwoorden o.t.t., o.v.t., v.t.t.
Benodigdheden

DBK blz. 58-61 (tijd)

DBK blz. 36-37

DBK blz. 130 (lijst onregelmatige en sterke werkwoorden , o.v.t.))

DBK, Werkblad 6

HZS oef. 22

bijlage 2

Hoe aan te bieden?

(doel) ‘We oefenen werkwoorden voor nu, en voor toen.’ (later toen=klaar)
(instructiezin:) ‘Luister goed. Hoor je een verschil in de twee zinnen? Nu bouw ik
een toren, gisteren bouwde ik een toren; bouwde is toen, bouw is nu.’
.
Geef de leerling de dialoog op schrift en onderstreep de werkwoorden.
Laat ze de werkwoorden in de juiste kolom van werkblad 6 zetten.

Hoe te oefenen?


TweetalCoach Om de beurt zoeken de leerlingen het hele werkwoord bij
de o.v.t.-vorm (zie ook DBK, blz. 130 e.v.) Is het juist, dan noteren beiden deze
op Werkblad 6. Is het niet juist, dan coacht de ene leerling de andere.

BeurtGooi (Voorbereiding: een papieren bal) Om de beurt noemen de
leerlingen een werkwoord en zegt er nu bij en gooit de bal naar een andere
leerling die de o.v.t. vorm geeft. Doet u het eerst voor. ‘Ik zeg bouw = nu- u
gooit de bal naar een andere leerling- jij zegt dan: bouwde= toen.’ Enzovoort.
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Kopieer deze bijlage en laat de leerlingen de blokjes uitknippen en bij dit type
oefening in het werkschrift van HZS plakken.

Bijlage

2

nu toen toen=klaar

nu

nu

toen

toen

toen=klaar

toen=klaar

nu

nu

toen

toen

toen=klaar

toen=klaar

nu

nu

toen

toen

toen=klaar

toen=klaar

nu

nu

toen

toen

toen=klaar

toen=klaar
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Vormleer dag drie
Verkleinwoord
Benodigdheden

ZIS, blz. 78 e.v.

DBK blz. 17, blz. 129, Werkblad 38

bijlage 3

Hoe aan te bieden?
(doel) ‘We oefenen woorden voor groot en klein.’
(instructiezin:)’Dit heet een (X). Dit heet een kleine (X): een (X).’

Hoe te oefenen?
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Bijlage 3

Uit: Van horen en zeggen, Werkboek 2, blz. 57
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Vormleer dag vier
Achtervoegsel (vrouwelijk, mannelijk)
Benodigdheden

DBK blz.129, Werkblad 38

bijlage 4

Hoe aan te bieden?
(doel) ‘We oefenen woorden voor mannen en vrouwen of voor jongens en meisjes.’
(instructiezin:)’Dit heet een (agent)een vrouwelijke (agent) is een (agente). Dit heet een
(kapper) een vrouwelijke kapper heet (kapster).’ Enzovoort.’

Hoe te oefenen?

TweePraat Laat de leerlingen de plaatjes uitknippen en in de juiste kolom (twee
kolommen: man/vrouw) leggen/plakken. Om de beurt vullen ze de ontbrekende vorm
aan.

Vormleer dag vijf
Achtervoegsel: -loos
Benodigdheden

HZS oef. 21, oef. 22

DBK blz.129, Werkblad 38
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Bijlage 4

Uit: Van horen en zeggen, Werkboek 2, blz. 56 en 57
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Zinsbouw dag twee
Zinnen maken
Benodigdheden

DBK, blz. 102, 103

DBK strookjes

HZS oef.12 en oef.13

Hoe aan te bieden?

(doel) ‘Je leert zinnen maken.’
(instructiezin): ‘Maak de oefening, zeg de zin en leg de strookjes onder de zin.’

Hoe te oefenen?


TweetalCoach (in tweetallen) Om de beurt maakt een leerling een zin uit de
oefening en legt de zinsdeelstrookjes neer. Is het goed? Dan zegt de leerling: ‘goed’.
Daarna maakt de andere de nieuwe zin.

22
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Zinsbouw dag drie
Zinnen maken
Benodigdheden

DBK, blz. 102, 103

DBK strookjes

VHEZ, Praatplaat 20

Hoe aan te bieden?

(doel) ‘Je maakt zinnen.’
(instructiezin): ‘Ik maak een zin met Wie? of Wat? en Waar en Hoe? (etc.)’

Hoe te oefenen?

(instructiezin): ‘Nu maken jullie een zin.’



TweePraat Om de beurt wijzen de leerlingen op een afbeelding/handeling op de
praatplaat ‘zeggen’ eerst de zin.

TweetalCoach (in tweetallen) Om de beurt wijst een leerling op de
afbeelding/handeling op de praatplaat en legt de zinsdeelstrookjes neer en zegt de zin. Is
het goed? Dan zegt de leerling: ‘goed’. Daarna maakt de andere de nieuwe zin. Doet u
het een keer voor.
(instructiezin): ‘Nu wijzen jullie om de beurt iets aan op de plaat. Je zegt de zin en je legt
de strookjes neer. De ander controleert. ’

De schilder schildert het huis

De jongen

koopt

De man brengt de vuilniszakken weg

fruit
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Zinsbouw dag vier
Zinnen maken (aan-het- ww)
Benodigdheden




DBK, blz. 102, 103 e.v.
DBK strookjes
zie bijlage 5

Hoe aan te bieden?

(doel) ‘je leert zinnen zeggen’
(instructiezin): ‘Kijk naar de plaatjes. Plaatje 1: de monteur is de auto aan ’t wassen. De
andere monteur is de auto aan ’t spuiten. Ik zeg de zin en leg de strookjes neer. Nu
jullie.’

Hoe te oefenen?



TweetalCoach (in tweetallen) Om de beurt zegt en legt een leerling de zin bij de
afbeelding. Is het goed? Dan zegt de andere leerling: ‘goed’. Is het niet goed? Dan coacht
deze leerling. Daarna is deze leerling aan de beurt. Doet u het een keertje voor.
(Later kunt u de vorige oefening met deze koppelen: de ene monteur is de auto aan het
poetsen, terwijl de andere monteur een auto aan het spuiten is.’):

TweetalCoach (in tweetallen)Om de beurt zegt en legt een leerling de zin bij de
afbeelding met terwijl en aan’t + (doen). Is het goed? Dan zegt de andere leerling: ‘goed’.
Is het niet goed? Dan coacht deze leerling. Daarna is deze leerling aan de beurt. Doet u
het een keertje voor.

24
© www.watenhoe-nt2.nl cursus vier, week zeven

Bijlage 5

Uit: Van horen en zeggen, Werkboek 2, blz. 56
25
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Zinsbouw dag vier
Zinnen maken (kwartet)
Benodigdheden




DBK, blz. 102, 103 e.v.
DBK strookjes
zie bijlage 6 (aantal malen kopiëren en (laten) uitknippen)

Hoe aan te bieden? Hoe te oefenen?

(doel) ‘We spelen het kwartetspel.’
(instructiezin): ‘Leg de plaatjes in de juiste volgorde. Je maakt een zin bij elk plaatje. Je
zegt de zin en legt de zin met de strookjes.’

TafelRondje (per viertal) Eerst leggen de leerlingen de plaatjes in de juiste
volgorde. Daarna zegt een leerling, om de beurt, een zin bij een plaatje en legt de zin met
de strookjes.

Speel daarna het kwartetspel.
Het meisje zit

op (de basis)school.

Het meisje zit op de havo.
Het meisje volgt een opleiding voor tolk.
Het meisje is tolk. Of:

met naamwoordelijk gezegde:
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Bijlage 6

Uit: Van horen en zeggen, Werkboek 2, blz. 59
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Zinsbouw dag vijf
Zinnen maken: hoofdzin- bijzin (terwijl)
Benodigdheden

DBK blz. 109, 123 en strookjes

zie bijlage 5

Hoe aan te bieden?


(Doel) ‘Je leert zinnen met terwijl.’

(Instructiezin) ‘Luister goed. Ik zeg: De ene monteur poetst de auto. De andere
monteur spuit de deur. Je kunt ook zeggen: De ene monteur poetst de auto terwijl de
andere monteer de deur spuit.’ (zo ook de andere zinnen) Nu jullie.’

Hoe te oefenen?


TweetalCoach (in tweetallen) Om de beurt zegt en legt een leerling de twee
zinnen apart. Daarna zegt hij een zin met terwijl legt met strookjes de zin. Is het goed?
Dan zegt de andere leerling: ‘goed’. Is het niet goed? Dan coacht deze leerling. Daarna is
deze leerling aan de beurt. Doet u het een keertje voor.
De ene monteur poetst de auto.

De andere monteur spuit de deur.
De ene monteur poetst de auto.

terwijl de andere monteur de deur spuit.

TweePraat (in tweetallen) De ene leerling begint de zin en de andere leerling
maakt de zin af en begint met terwijl. De monteur poets de auto (andere leerling) terwijl
de andere monteur de deur spuit. Doet u het een keertje voor.
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