
Week 1: 
Wie ben ik?
Wie ben jij?

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/n2/week-1cyberschool.nl/workshops/n2/week-1
Online woordenboek: Online woordenboek: translate.google.com translate.google.com 

Welkom in de allereerste week van De school voor ouders! 

1.  Welkom bij De school voor ouders 
Bekijk eerst de woordenlijst die hoort bij de video.

1a.  De woorden
Schrijf of zoek de betekenis op. Oefen de uitspraak. 

het woordenboek     het internet      

de betekenis, betekenen    het certifi caat

de woordenlijst     de opdracht

kennismaken      de oefening   

de kennismaking     doen, doe-opdracht  

voorstellen      schrijven

het gesprek      lezen

de begeleider      luisteren

de cursist      spreken

de cursus      praten

het programma     de vaardigheden

het werkboek      de spreekvaardigheid

de aantekening     de website

de vertaling, vertalen    verplicht

de locatie      ergens terecht kunnen
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1b.  Bekijk nu de video: 
“Welkom bij De school voor ouders online”. 

1c.  De schrijfopdracht
1. Bij welke vragen kun je terecht bij Cybersoek?

2. Ga naar de website www.cybersoek.nl. Wat kun je daar vinden? 

3.  Ga naar de website www.cyberschool.nl. Wat kun je hier op vinden? 
Voor wie is deze website? Staat er ook informatie voor ouders? 
Is er informatie handig?

4. Wat is je belangrijkste doel voor de komende weken?

5.  Hoe wil je je na afloop voelen?
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2.   Het internet

2a.  De woorden
Lees de woorden hardop. Zoek de vertaling als je een woord niet kent en 
schrijf de vertaling erachter.

goedendag

de komende weken

handig

de website

het internet

veilig

gebruiken

aanzetten

mobiel, de mobiele telefoon

de laptop

internetbrowser, de browser

de zoekbalk

invoeren

het adres

het slotje

de verbinding

verbinden, verbonden

beveiligd      

2b.  Bekijk nu de video: “Het internet”
Woorden of zinnen die je niet kent en die niet in de woordenlijst staan, kun 
je hieronder opschrijven. Zoek de betekenis op.
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belangrijk

de betaling

de informatie

het icoontje

de muis

de router

internettoegang

beschikbaar

inschakelen

het netwerk

aangesloten, aansluiten

verschillende manieren

wifi  netwerk

mobiele netwerk 

de provider

typen

klikken

bezoeken



2c.  De luisteropdracht bij de video: “Het internet”
Omcirkel het juiste antwoord. 

1. Wat laat Duane zien in deze video?
a. hoe je veilig een website kunt bezoeken en je wifi  aanzet op je mobiel  
 of laptop
b. wat handige websites zijn

2. Hoe kun je zien of een internetpagina is beveiligd?
a. de kleur in de zoekbalk wordt dan groen
b. aan het slotje

3.  Wat betekent dit icoontje? 
a. dat je toegang tot het internet hebt
b. dat je geen toegang tot het internet hebt

4.  Welke twee verschillende manieren zijn er, om op het internet te 
 komen, via je telefoon?
a.  via je router of modem
b. via je wifi  netwerk en via je mobiele netwerk

2d.  De schrijfopdracht
1.  Heb je van Duane iets nieuws geleerd over het internet? 
 Zo ja, schrijf op wat je geleerd hebt. 
 Zo nee, schrijf op waarvoor je internet gebruikt.     
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3.  De doe-opdracht

1. 1. 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. Website om gratis te oefenen met taal, rekenen en internet. 

2. 2. Kies een programma uit om mee te oefenen.Kies een programma uit om mee te oefenen.

3. Is de website handig voor jou?3. Is de website handig voor jou?

4.  Na afloop

1.  Hoe voel je je na de eerste week en de opdrachten? 
Leg je antwoord uit.

                                           (Omcirkel de smiley die het beste past.)

2.  Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd en wil je    
 onthouden?
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Klaar met week 1? 

Plak hier
een sticker


