
Week 1: 
Wie ben ik?
Wie ben jij?

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/b/week-1cyberschool.nl/workshops/b/week-1
Online woordenboek: Online woordenboek: translate.google.com translate.google.com 

1. Voorstellen1. Voorstellen

1a. De woorden 
Begroeten: 

Hoi     
Dag
Hallo
Goedemorgen
Goedemiddag
Goedenavond

Weggaan:

Tot ziens!
Dag!
Doei 
Doei doei

1b. De luisteropdracht
Luister naar de docent. Let op de uitspraak.

Hoi!
Ik ben 
Mijn naam is  
Ik heet 
Ik woon in Amsterdam.
Ik kom uit Nederland.
Ik woon al 38 jaar in Nederland.                                
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Week 1: 
Wie ben ik?
Wie ben jij?Wie ben jij?

Handige woorden:

De docent
Uitspreken, de uitspraak
De cursus
Voorstellen
Luisteren
Lezen
Schrijven
Spreken
Het woord, de woorden
De vraag, de vragen
Het antwoord, de antwoorden
De opdracht, de opdrachten
Dialoog



1c. Oefenen: spreken
Vraag:     Antwoord:

Hoe heet je?     Ik heet ……………………………………. (naam)
Waar woon je?    Ik woon in ………………………………. (plaats)  
Waar kom je vandaan?   Ik kom uit ………………….…………………. (land)
Hoelang woon je in Nederland?  Ik woon hier …………… jaar / maanden (tijd)

1d. Het alfabet
A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z

Vraag:     Antwoord (spel je naam hardop):

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?

1e. De luisteropdracht: waar of niet waar?
1. De achternaam van Manuel is Gómez     waar  /  niet waar
2. Manuel komt uit Mexico.    waar  /  niet waar
3. Isabel komt ook uit Mexico.   waar  /  niet waar
4. Aicha komt uit Marrakesh.   waar  /  niet waar
5. Liam woont nu in Amsterdam.   waar  /  niet waar

1f. De getallen 
0 = nul     
1 = een  (spreek uit één)     
2 = twee     
3 = drie      
4 = vier      
5  = vijf       
6 = zes        
7 = zeven     
8 = acht     
9 = negen     
10  = tien
11 = elf 
12 = twaalf
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13 = dertien
14 = veertien  
15 = vijftien
16 = zestien
17 = zeventien 
18 = achttien 
19 = negentien
20 = twintig
21 = eenentwintig  
22 = tweeëntwintig
23 = drieëntwintig  
24 = vierentwintig   
25 = vijfentwintig  

26 = zesentwintig
27 = zevenentwintig 
28 = achtentwintig
29 = negenentwintig 
30 = dertig
40 = veertig   
50 = vijftig
60 = zestig
70 = zeventig
80 = tachtig
90 = negentig
100 = honderd 
124 = honderdvierentwintig



1g. De spreekopdracht met getallen
1. Op welk adres woon je?  Ik woon op
Het adres = de straatnaam + het huisnummer 
2. Hoe oud ben je?   Ik ben     jaar
3. Wat is je telefoonnummer? Mijn telefoonnummer is  

2.  Familie en gezin2.  Familie en gezin

2a. De woorden 
de familie
het gezin
de opa
de oma
de grootouders
de moeder
de vader
de ouder, de ouders
de tante
de oom
de zus
de broer
de nicht
de neef
de zoon

2b. De plaatjes
Koppel de woorden aan het juiste plaatje.

Trouwen        Scheiden            Het gezinTrouwen        Scheiden            Het gezin
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de dochter
het kind, de kinderen
de kleindochter 
de kleinzoon
het kleinkind
de baby
de jongen
het meisje
de vriend (mijn vriend)
de vriendin (mijn vriendin)
de partner
de vrouw (mijn vrouw)
de echtgenote
de man (mijn man)
de echtgenoot



3.  Met wie praat je Nederlands?3.  Met wie praat je Nederlands?

      Je omgeving*:
    

      Je gezin:

      Je naam:

• Schrijf de namen op van mensen met wie je praat.• Schrijf de namen op van mensen met wie je praat.
• Met wie praat je Nederlands?
• Met wie praat je in je moedertaal?
• Met wie praat je een andere taal (Engels)?

*Je omgeving = bijvoorbeeld de school, de buren, de dokter, de taalschool, de gemeente, 
de winkel.
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4. Luisteren en schrijven4. Luisteren en schrijven

4a. De luisteropdracht
1. Sahand is 25 jaar.     waar /  niet waar1. Sahand is 25 jaar.     waar /  niet waar
2. Sahand komt uit Iran.    waar /  niet waar2. Sahand komt uit Iran.    waar /  niet waar
3. Sahand woont alleen.   waar /  niet waar3. Sahand woont alleen.   waar /  niet waar
4. Yusuf is 52 jaar.    waar /  niet waar4. Yusuf is 52 jaar.    waar /  niet waar
5. Yusuf is gescheiden.   waar /  niet waar5. Yusuf is gescheiden.   waar /  niet waar
6. Yusuf heeft 3 kinderen   waar/  niet waar6. Yusuf heeft 3 kinderen   waar/  niet waar

4b. De schrijfopdracht ‘Mijn gezin’
Vraag:    Voorbeeld antwoord:Vraag:    Voorbeeld antwoord:
Ben je getrouwd?    Ik ben (niet) getrouwd
Hoe heet je man / je vrouw? Mijn man / vrouw heet ......   
Hoe heet je vriend/vriendin?  Mijn vriend/ vriendin heet …..
Heb je kinderen?    Ja, ik heb kinderen.
Hoeveel?    Ik heb een kind/ ik heb …… kinderen
     een zoon/ twee zonen, twee/ drie dochters
Hoe heten ze?    Mijn zoon heet …./ mijn dochter heet……
Hoe oud zijn ze?    Mijn zoon is drie. Mijn dochter is zes.

Vraag:    Jouw antwoord:Vraag:    Jouw antwoord:
Ben je getrouwd?   
Hoe heet je man / je vrouw? 
Hoe heet je vriend/vriendin?  
Heb je kinderen?    
Hoeveel?    
Hoe heten ze?    
Hoe oud zijn ze?  
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5. Oefenen.nl 5. Oefenen.nl 

5a. De woorden 
Oefenen
Makkelijk
Moeilijk
Niveau
Het account
Registreren, de registratie

5b. De online opdracht
• Maak een account aan op: www.oefenen.nlMaak een account aan op: www.oefenen.nl
Website om gratis te oefenen met taal, rekenen en internet. 

• Oefen met Taalklas 1Oefen met Taalklas 1
oefenen.nl/programmas/taalklasnl-1/oefenen.nl/programmas/taalklasnl-1/

• Is Taalklas 1 handig voor jou? Vind je het makkelijk, goed of moeilijk?

Na afloop van de les
1.  Hoe voel je je na de les? 

                                           

2.  Wat heb je geleerd?
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Klaar met week 1? 

Plak hier
een sticker

                                                                                                                                 

De oplossing
De spelling
Het leesteken, de leestekens
De klank, klanken
Goed nieuws, het nieuws
Het programma
Het taalprogramma


