
Week 2: 
Scholen in
Nederland

Audio: Audio: cyberschool.nl/workshops/b/week-2cyberschool.nl/workshops/b/week-2

1. Voorstellen1. Voorstellen

1a.  Kennismaken / jezelf voorstellen  (herhalen)
Vraag:      Antwoord:

1. Hoe heet je?     Ik heet ……………………… (naam)
2. Waar woon je?    Ik woon in …………………. (plaats)
3.  Waar kom je vandaan?   Ik kom uit ............................ (land)
3. Heb je kinderen?    Ik heb ............. kinderen (aantal)
3. Hoe oud ben je?    Ik ben …………………………. jaar oud (leeftijd)
4. Waar kom je vandaan?   Ik kom uit ……………………. (land)
5. Hoelang woon je in Nederland?  Ik woon ………………………jaar / maanden 
       in Nederland. (aantal)
6. Wat is je hobby?    Mijn hobby is ……………..

1b.  Welke woorden horen bij welke smiley   
Meerdere woorden per smiley.                           
                          
                 

    

Geweldig  Niet zo goed Goed  Slecht Vreselijk   

Uitstekend  Het gaat wel Prima OK
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1c.  Oefenen: spreken
Vraag:     Antwoord:

Dialoog 1:
Hoe gaat het?    Het gaat goed! En met jou?
Met mij gaat het (ook) goed.

Dialoog 2:
Hoe is het?     Het gaat wel. Ik ben een beetje moe.   
      Hoe is het met jou?
Het gaat prima.  

2. De school2. De school
2a.  Koppel de woorden aan het juiste plaatje

De juf / de docente / de leerkracht
De meester / de docent / de leerkracht
De toets
Het cijfer / de cijfers
Het plezier
Leren
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2b.  De woorden
De basisschool
De middelbare school
De docent
De juf
De meester
De leerkracht
Voorlezen
Het rapport
De ouderavond
Het tienminutengesprek
Het advies
Het schooladvies
Het huiswerk
Huiswerkbegeleiding
De mentor
Open dag / open avond
Rekenen
Lezen
Schrijven

2c.  De luisteropdracht: op school
Vraag:      Antwoord:

1. Hoe gaat het met Sanne?   a) prima  b) goed 
2. Hoe gaat het met Ronald?  a) niet zo goed  b) goed
3. In welke groep zit Remco?   a) groep 8  b) groep 7 
4. Wat wil Remco?    a) naar het vmbo b) naar de havo

2d.  De luisteropdracht: het tienminutengesprek
Vraag:      Antwoord:

1. Hoe zijn de cijfers van Remco?  a) goed b) niet goed
2. Wat is het advies van de school? a) havo b) vmbo
3. Vindt Remco leren leuk?   a) ja  b) nee
4. Wat kan Remco minder goed?  a) lezen c) rekenen
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Het schoolvakken / De schoolvakken:Het schoolvakken / De schoolvakken:
Wiskunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Natuurkunde
Scheikunde
Muziekles
Maatschappijleer
Economie
Biologie
CKV
Beeldende vorming
Techniek
ICT
Lichamelijke opvoeding



2e.  De spreekopdracht: kinderen en school

1. Vertel over je kinderen. Heb je een foto?

2. Hoe heten ze? Hoe oud zijn ze?
Mijn kind heet ……     Mijn kinderen heten …..
Hij/ zij is 8 jaar oud.    Ze zijn 8 en 12 jaar oud.

3. Heb je een kind op de basisschool?
Ja, mijn kind zit op de basisschool.  Nee, ik heb geen kinderen op de basisschool.

4. In welke groep zit jouw kind / zitten jouw kinderen?
Mijn kind zit in groep ……    Mijn kinderen zitten in groep …... en ……….

5. Heb je een kind op de voorschool / kinderopvang?
Ja, ik heb een kind op de voorschool.  Mijn zoon / dochter zit op de voorschool 
      Mijn zoon / dochter zit op de kinderopvang.
Nee, ik heb geen kind op de kinderopvang.

6. Heb je een kind op de middelbare school?
Ja, mijn zoon / dochter zit op de middelbare school.

7. Wat is de naam van de voorschool / basisschool / middelbare school?
De school heet …….
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2f.  De leesopdracht: de middelbare school

Melinda is 11 jaar. Ze zit in groep 8.                            
Ze weet nog niet naar welke middelbare school ze wil gaan.    
Ze leest een folder voor een open dag.          
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2f.  De leesopdracht: de middelbare school

1.  Melinda wil volgend jaar naar de havo. Kan dat bij het Erasmus College Oost?
a) Ja
b) Nee 

2.  Wanneer kunnen de ouders van Melinda naar de open avond? 
a) Zaterdag 18 maart
b) Donderdagavond 9 maart

3.  Welke extra activiteiten organiseert de school? 
a) koorlessen, schilderlessen en taallessen
b) sportlessen, taallessen en zanglessen
c) zwemlessen, kooklessen en koorlessen 

4.  Op welke dag kunnen de leerlingen naar de school komen om te kijken?
a) Zaterdag 18 maart
b) Donderdagavond 9 maart

5. Hoeveel mentoren heeft een leerling?
a) 1
b) 2
c) geen

6. Is er hulp bij het huiswerk?
a) Ja, er is hulp van docenten
b) Ja, er is huiswerkbegeleiding
c) Nee, er is geen hulp bij het huiswerk.
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HuiswerkHuiswerk
3.  De schrijfopdracht: kinderen en school
1. Hoe heten je kinderen? 

2. Hoe oud zijn ze?

3. Heb je een kind op de basisschool?

4. In welke groep zit jouw kind / zitten jouw kinderen?

5. Heb je een kind op de voorschool / kinderopvang?

6. Heb je een kind op de middelbare school?

7. Wat is de naam van de voorschool / basisschool / middelbare school?
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4.  De online opdracht

• Kijk op: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/Kijk op: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/
Website met alle scholen en kinderopvang in Amsterdam

• Kijk op: https://wijzeroverdebasisschool.nl/Kijk op: https://wijzeroverdebasisschool.nl/
Website met informatie over basisscholen

Het zijn moeilijke websites, maar kun je er toch iets op vinden wat handig is voor   
jou? Zo ja, wat? 

• Oefen op www.oefenen.nlOefen op www.oefenen.nl
Welk programma heb je gedaan?

Hoe was dat om te doen?
      

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

                                           

2.  Wat heb je geleerd?

8

Klaar met week 2? 

Plak hier
een sticker

                                           


