
Dit boekje gaat over kopen op de 
markt en op internet.

Succes!

Waar doe jij de 
boodschappen?
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Katern IN 6, Waar doe jij de boodschappen?
Dit boekje is onderdeel van de lees- en schrijfmethode Succes! 
Het niveau van dit boekje is Op weg naar Instroom (IN). 

Taaltaken: 
-  een verhaal lezen
-  een informatieve tekst lezen
-  een verhaal schrijven
-  verschillende meningen lezen
-  een boodschappenlijst maken
-  informatie zoeken in een tekst
-  een recept schrijven
-  je mening geven

Achterin het boekje staat een instructie voor de begeleider. 
Daarin staan algemene aanwijzingen en aanwijzingen bij sommige opdrachten.

 = Kijk in de Instructie voor de begeleider achterin.

IN 6
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VOORUITKIJKEN 

Bespreek de afbeelding.      

In dit boekje kun je oefenen met:

 Lezen 1 Mijn eigen verhaal een verhaal lezen p. 4

 Lezen 2 Groeit hij goed? een verhaal lezen p. 5

 Lezen 3 Kom naar de Bazaar in  een informatieve tekst p. 6

   Beverwijk! 

 Schrijven 4 Een verhaal bij foto’s woorden of zinnen p. 8

 Lezen 5 Ik heb een vraag verschillende meningen p. 10

 Schrijven 6 Een boodschappenlijst een lijst maken p. 12

 Lezen 7 Pas op voor zakkenrollers! een informatieve tekst p. 14

 Schrijven 8 Een politiebericht zinnen afmaken p. 15

 Schrijven 9 Een recept een tekst p. 16

 Lezen 10 Vrijmarkt in Amsterdam een informatieve tekst p. 18

 Spreken 11 Kopen op Marktplaats je mening geven p. 20

 Woorden 12 Woordslang een woordspel p. 22

Welke opdrachten ga je doen?
Kruis aan.

-  Koop je weleens wat op 
de markt?

-  Waar is de markt in jouw 
woonplaats?

-  Wat koop je zelf op de 
markt? 
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UITVOEREN

1 Lezen: een eigen verhaal 

-  Wie doet bij jou de  boodschappen?
- Hoe vaak?
-  Wat koop je meestal? Waar?
-  Ga je lopend, op de fiets, of ...?
-  Vind je boodschappen doen leuk?

OPDRACHT 1
Doe je weleens boodschappen?
Kun jij daar iets over vertellen?
Jij vertelt. Je begeleider schrijft het op.
Lees dan samen je verhaal.

Vo
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Groeit hij goed? 

Een vrouw koopt op de markt een 
tabaksplant. 
De marktkoopman zegt: “Het is een 
prachtige plant.
Hij zal het goed doen. En hebt u 
klachten? 
Dan komt u maar terug.”
Na twee weken komt de vrouw terug.
Ze zegt: “Wanneer komen er nou 
sigaretten aan de plant?”

OPDRACHT 2B 
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 2C 
Bespreek de tekst samen.
Vertel daarna de tekst kort na.

                                                         
mijn aantekeningen

2 Lezen: een verhaal

OPDRACHT 2A
Kijk naar de afbeelding.
Kijk naar de titel van de tekst.
Waar gaat de tekst over? 
Wat denk je?
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3 Lezen: een informatieve tekst 

OPDRACHT 3A
Kijk naar de tekst over de markt.
In welke plaats is de markt?

Kom naar de Bazaar in Beverwijk!

De grootste binnenmarkt van Europa 
35.000 bezoekers per weekend!

Elk weekend open van 08:30-18:00 uur
- Entree € 2,30 per persoon
- Parkeren € 3,00 per dag
- Kinderen t/m 12 jaar gratis 

De grootste overdekte markt
De Bazaar in Beverwijk is de grootste 
binnenmarkt in Europa. 
De Bazaar heeft meer dan 2.000 
winkels, kramen en eettentjes. 
Allemaal binnen!
De markt in Beverwijk is een 
goedkoop dagje uit.
Ook bij slecht weer!

Kraam of winkel huren?
Dit kan al vanaf één dag. 
Reserveer direct een kraam op 
www.bazaar.nl/kraamhuren.
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OPDRACHT 3B 
Lees de vragen.
Zoek de antwoorden in de tekst.
Schrijf de antwoorden op.

1  Is de markt binnen of buiten? 

2  Op welke dagen is de markt open? 

3  Wat zijn de openingstijden? 

4  Is de toegang gratis? 

5  Wat kost parkeren? 

OPDRACHT 3C
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor. 
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.
 

                                                 
mijn aantekeningen
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4 Schrijven: een verhaal bij foto’s

OPDRACHT 4A
Bespreek de afbeeldingen.

 

- Waar is dit?
- Wat zie je?
- Wat gebeurt er?
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OPDRACHT 4B
Schrijf bij elke foto een woord of een zin. 

OPDRACHT 4C
Lees je woorden of zinnen stil voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je woorden of zinnen.

                                                 
mijn aantekeningen
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5 Lezen: verschillende meningen

OPDRACHT 5A
Kijk naar de tekst over de markt.
De tekst is door meer dan één persoon geschreven.
Hoe weet je dat? 

http://www.ikhebeenvraag.nl/vraag1533 Pinpas kwijt

Ik heb een vraag...

Forum
Forums > Algemeen 

nieuw
antwoord

Ik:
Mijn moeder vindt de supermarkt goedkoper.
Vooral de groente.
Ik vind de markt veel goedkoper.
Wie heeft gelijk?

Is de markt goedkoper dan de supermarkt?

Renée:
Ik vind de markt goedkoper.
Groente en fruit van de markt zijn verser.
Ze blijven lang goed in de koelkast.
Groente van de supermarkt blijft niet lang goed.
Ik moet na twee dagen veel weggooien.
Daarom is de markt goedkoper.

Yoyo_14:
Supermarkten kopen heel veel groente.
Daardoor is de prijs laag.
De supermarkt is voordeliger.

Anoniem:
De markt is goedkoper.
Dat is gewoon zo.
Ga maar kijken.
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OPDRACHT 5B  
Luister naar de tekst.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

OPDRACHT 5C
Vul samen de tabel in.
Wat vind jij goedkoper? Vul dat in bij ‘ik’.
Bespreek daarna de opdracht samen na.

Wat is goedkoper en waarom?

Markt Supermarkt Waarom?

Renée

Yoyo_14

Anoniem

Ik

                                                 
mijn aantekeningen
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6 Schrijven: een boodschappenlijst

OPDRACHT 6A
Lees het boodschappenlijstje voor de markt.

Vo
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OPDRACHT 6B
Schrijf je eigen boodschappenlijstje. 
Vertel eerst wat je wilt gaan kopen.

OPDRACHT 6C
Lees je boodschappenlijstje stil voor jezelf.
Staat alles erop?
Bespreek daarna samen je boodschappenlijstje.Vo
or
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7 Lezen: een informatieve tekst 

OPDRACHT 7A
Kijk naar de afbeeldingen.
Lees de titel van de tekst.
Lees ook het tussenkopje.
Waar gaat de tekst over?

OPDRACHT 7B
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.
Lees daarna de tekst stil voor jezelf.

OPDRACHT 7C
Lees de vragen. 
Schrijf de antwoorden op.
1  Wat moet je volgens de tekst doen met je portemonnee? 

2  Wat moetje volgens de tekst doen met je tas?

PAS OP VOOR 
ZAKKENROLLERS!
Let goed op uw spullen!
Op deze markt zijn zakkenrollers.
Ze komen op plekken met veel mensen.
Ze stelen uw portemonnee of telefoon.
Wat kunt u doen? 

ADVIEZEN

*  Stop uw portemonnee niet in uw broekzak.

*  Doe altijd uw tas dicht.

*  Draag hem voor uw buik.

*  Houd uw boodschappentassen bij u. 

*  Loop niet weg bij uw tassen.

*  Neem niet veel geld mee.

*  Let goed op: ook een nette mevrouw 

 kan een zakkenroller zijn.
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8 Schrijven: een tekst afmaken

OPDRACHT 8A
Lees het politiebericht.
De tekst is nog niet af.

Gezocht:
De politie zoekt een zakkenroller.
De man was zaterdag op de markt in Beverwijk.
Signalement:

Hij heeft .

Hij is .

Hij draagt .

Hij .

OPDRACHT 8B
Maak de zinnen af.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven.

OPDRACHT 8C
Lees je zinnen stil voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen de zinnen.

                                                         
mijn aantekeningenVo
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9 Schrijven: een recept

OPDRACHT 9A
Luister naar het recept van Anna.
Je begeleider leest het recept voor.
Lees stil mee.

Ingrediënten voor twee personen
-  1 ui
-  1 teentje kno�look
-  1 blik tomaten
-  100 gram geraspte kaas
-  1 bakje champignons
-  250 gram pasta
-  peper, zout, oregano

Bereiding:
1  Kook de pasta in 8 minuten gaar.
2.  Snij de ui, kno�look en champignons klein.
3.  Bak ze kort. 
4.  Voeg de tomaten, peper, zout en oregano toe.
5.  Doe de pasta en de saus in een ovenschaal.
6.  Strooi kaas over de saus.
7.  Doe de schaal in de oven (20 minuten op 180 graden).

~ Pasta uit de oven ~ 
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OPDRACHT 9B   
Heb jij een lievelingsrecept?
Schrijf nu zelf je recept.
Vertel eerst wat je wilt gaan schrijven:
- Wat is de naam van je recept? 
- Wat heb je nodig (ingrediënten)?
- Hoe maak je het klaar? (bereiding)?

OPDRACHT 9C
Lees je lievelingsrecept stil voor jezelf.
Staat alles erin?
Bespreek daarna samen je recept. 
 

Ingrediënten voor twee personen

Bereiding:

~                                              ~
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10 Lezen: een informatieve tekst 

OPDRACHT 10A 
Kijk naar de afbeelding.
Lees de titel van de tekst.
Lees ook de tussenkopjes.
Wat weet je nu al over deze tekst?

Vrijmarkt in Amsterdam

Tijdens Koningsdag is er vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur in heel Amsterdam plaats 
voor de vrijmarkt! Je mag dan ook vrijwel overal staan en je spulletjes verkopen. 
Je vindt op Koningsdag door de hele stad kraampjes en kleedjes met heel veel 
spulletjes. De vrijmarkt hoort bij Koningsdag en bij Amsterdam! Natuurlijk kan je 
ook proberen zelf wat te verdienen op de vrijmarkt.

Wat mag je verkopen?
Eigenlijk mag je bijna alles verkopen wat je wilt. Er zijn echter een paar 
uitzonderingen. Je mag geen vlees, vis of visproducten en zuivel verkopen. 
De verkoop van deze zogenaamde ‘bederfelijke waar’ mag alleen door horeca 
verkocht worden. Ook mag je alleen fris in blikjes of plastic flesjes verkopen. 
Glazen flesjes en normale glazen zijn, vanwege de veiligheid, verboden. Je mag 
geen alcohol verkopen of weggeven. De politie controleert dat streng.

Vrijmarkt voor kinderen
In het begin was de vrijmarkt 
voor kinderen om wat zakgeld 
bij te verdienen. Nu zijn er nog 
steeds veel plekken waarop 
kinderen hun spullen kunnen 
verkopen, muziek kunnen maken 
of iets anders kunnen doen. Het 
Vondelpark is wel de bekendste 
plek, maar zeker niet de enige 
plek voor kinderen. Kijk op de 
website voor meer plekken.Vo
or
be
eld
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OPDRACHT 10B
Luister naar de tekst. 
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

                                                 
mijn aantekeningen

-  Is er in jouw plaats een Vrijmarkt?
-  Heb je daar weleens iets gekocht?
-  Heb je zelf weleens spullen verkocht op 
 zo’n markt?

OPDRACHT 10C
Bespreek de tekst samen.
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11 Spreken: je mening geven

OPDRACHT 11A 
Luister naar de tekst over Marktplaats.
Je begeleider leest de tekst voor.
Lees stil mee.

Kopen op Marktplaats

Veel mensen kopen spullen op Marktplaats. 
Ze kopen bijvoorbeeld tweedehands meubels of kleding.

Jan zegt:
‘Ik vind dat je nooit moet kopen op Marktplaats, want de spullen die je koopt zijn 
vaak kapot of vies.
En soms stuurt een verkoper de spullen helemaal niet op.’

Vo
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OPDRACHT 11B
Beantwoord samen de vragen:
- Wat is de mening van Jan?
- Wat zijn zijn argumenten?

OPDRACHT 11C
Wat is jouw mening?
Wat zijn jouw argumenten?
Schrijf je mening en argumenten op.
Je begeleider kan je daarbij helpen.

Ik vind dat 

want:

1  

2  

3  

Vertel dan je mening en argumenten nog een keer.
Tip: neem het op met je mobiele telefoon.

OPDRACHT 11D
Bespreek de opdracht samen na. Wat vond je van de opdracht?
Tip: luister nog een keer naar jezelf op je mobiele telefoon.

                                                 
mijn aantekeningen
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12 Woorden: woordspel

OPDRACHT 12 
Werk samen.
Je zegt een woord.
De ander luistert goed naar de klank van de laatste letter. 
Hij zegt een nieuw woord met deze klank.
En dan zeg jij weer een woord met de klank van de laatste letter.
Zo ga je door.
Je maakt een slang van woorden.

Begin met het woord kaas.
De klank van de laatste letter is een s.
Het nieuwe woord is sap.
De klank van de laatste letter is een ..?
Het nieuwe woord is ...

Ga nu zelf verder.

TERUGKIJKEN 

Kijk terug naar het begin van het boekje.
Blader nog eens door het boekje. 

Bespreek samen: 
-  Waar ben je trots op?
-  Wat wilde je leren? Heb je dat geleerd?
-  Van welke opdrachten heb je het meest geleerd?
-  Welke opdrachten vond je makkelijk en welke moeilijk?
-  Wat wil je nog oefenen?
-  Welke nieuwe woorden vind je belangrijk?
Vul de woordenlijst in je Taalmap aan.

Verder oefenen en lezen

Wil je meer oefenen? 
Bespreek met je begeleider:
-  Welke oefeningen je nog kunt doen.
-  Welke boekjes je kunt lezen.
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INSTRUCTIE BEGELEIDER

WERKEN MET SUCCES!

KIEZEN VAN EEN BOEKJE  
Kies eerst met de deelnemer in welk boekje hij gaat wer-
ken. Gebruik daarbij de Taalwaaier van het niveau van de 
deelnemer (en eventueel het niveau daaronder en daar-
boven). In de Taalwaaier ziet de deelnemer welke boekjes 
er allemaal zijn en welke taken in een boekje geoefend 
worden.  

KIEZEN VAN OPDRACHTEN
Bespreek met de deelnemer daarna welke opdrachten hij/
zij wel wil doen en welke niet. 
De keuzevrijheid voor de deelnemer is groot. Hij kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen alleen de schrijfopdrachten te 
doen, of juist alleen de leesopdrachten, de eenvoudigere 
opdrachten of de wat moeilijkere enz. Bespreek daarna 
welke opdrachten hij/zij wel wil doen en welke niet. 
Laat de deelnemer daarna de gekozen opdrachten uitvoe-
ren. Hij kan er natuurlijk ook voor  kiezen ‘gewoon maar’ 
bij het begin te beginnen.

DE TAALHULP
Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een 
eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen 
oefeningen rond spelling, grammatica of woordenschat. 
Als alternatief daarvoor is er de Taalhulp.  Daarin vindt u 
uitleg, concrete suggesties en tips om te oefenen  met de 
schrijfproblemen van de deelnemer. 
In de Taalhulp vindt u  ook regelkaarten rond allerlei 
schrijfproblemen met oefensuggesties die de deelnemer 
kan opnemen in zijn Taalmap. 

WOORDENSCHAT
Sommige deelnemers beschikken over een kleine woor-
denschat. Wat kunt u dan doen? 

1 Lezen 
Vraag in de voorbereidende fase aan de deelnemer om 
de tekst te bekijken: waar ziet hij woorden waarvan hij de 
betekenis niet kent? Laat de woorden aanwijzen. Als er in 
bijna elke zin wel een onbekend woord staat, kunt u beter 
niet aan de tekst beginnen. Houd dat als vuistregel aan bij 
intensief lezen. Bij zoekend lezen gaat u uit van belangrij-
ke kernwoorden: kent een deelnemer die niet, dan wordt 
ook zoekend lezen lastig. Wees erop bedacht dat deelne-
mers sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven als u 
ze vraagt naar onbekende woorden; mensen zeggen niet 
graag dat ze iets niet begrijpen. 

Wat kunt u doen vóór het lezen: 
1. Laat de deelnemer een woordenboek gebruiken.
 Het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als twee-

de taal is een helder woordenboek dat ook geschikt is 
voor deelnemers van wie het Nederlands de moeder-
taal is.

 Als er computers aanwezig zijn, kan er ook met een 
digitaal woordenboek worden gewerkt, zoals Babelfish 
of Bing Translator.

  Controleer of de deelnemer  weet hoe hij een woord 
moet opzoeken (de woordenboekvorm). Doe zo nodig 
een paar woorden voor en vertel daarbij hardop hoe u 
te werk gaat. 

2. Geef alleen hulp als het nodig is. Een woord blijft beter 
hangen als de deelnemer zelf de betekenis achterhaalt. 

3. Laat het woord hardop uitspreken nadat eerst  het 
woord hardop is voorgezegd. De deelnemer hoort dan 
de juiste klanken en daarmee wordt zowel het klank-
beeld als het letterbeeld in het geheugen opgeslagen. 

4. Laat het woord - met lidwoord – en de betekenis op-
schrijven in zijn woordenlijst (in de Taalmap), met een 
korte voorbeeldzin erbij. 

5. Laat u niet verleiden om alle betekenissen van een 
woord te bespreken. Wees selectief: kies alleen wat 
in de context en op dat moment belangrijk is voor de 
deelnemer.

6. Laat een deelnemer woorden en betekenis eventueel 
ook invoeren in het computerprogramma WRTS (www.
wrts.nl). Dit is een gratis woordleerprogramma waar-
mee een deelnemer zichzelf ook kan overhoren. Er 
bestaat ook een app van. Handig om in een verloren 
uurtje mee te oefenen. 

Wat kunt u doen tijdens het lezen: 
1.  Laat een deelnemer  proberen de betekenis uit de con-

text te halen. 
2. Laat een deelnemer proberen de delen in een samen-

gesteld woord te herkennen. 

2 Schrijven 
Tijdens de mondelinge voorbereiding op de opdracht, 
kunt u een deelnemer suggesties geven, als hij naar woor-
den zoekt. Lukt dat niet, dan is een woordenboek (in de 
eigen taal) een mogelijkheid. Laat de woorden noteren 
met de betekenis erbij.
Moedig woordenboekgebruik ook aan tijdens het schrij-
ven en het verbeteren van een tekst. Maar let wel goed op 
of men daardoor niet meer durft te schrijven en onzeker 
wordt over ieder woord.
Houd er rekening mee dat spelfouten soms niet (alleen) 
veroorzaakt worden door gebrekkige regelkennis, maar 
door het niet goed kunnen onderscheiden van klanken. 
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Als een deelnemer het verschil niet hoort tussen [e] en 
[ee] spelt hij ‘vles’ in plaats van ‘vlees’. Of ‘vis’ in plaats 
van ‘vies’. 

3 Spreken 
In de voorbereiding van de opdracht wordt vaak al duide-
lijk of uw deelnemer voldoende woorden tot zijn beschik-
king heeft voor de opdracht. U kunt anderstaligen extra 
steun geven door niet alleen kernwoorden op te laten 
schrijven, maar ook standaardzinnen die nodig zijn voor 
de opdracht (hoe je een telefoongesprek begint, hoe je 
een verzoek doet etc.). Dat geeft houvast bij de uitvoering 
en het opschrijven helpt ook om de standaardzinnen ‘in te 
slijpen’.

4 Woordenschat oefenen
Hieronder staan een paar eenvoudige oefenvormen om 
woorden in te prenten. 
Alle oefeningen kunnen ook in tweetallen worden gedaan.
1. Een woordweb: laat een woordweb maken om context 

aan een nieuw (al uitgelegd) woord te geven. Schrijf 
het woord waar het om gaat op papier, met een cirkel 
eromheen. Laat daarbij allerlei woorden opschrijven die 
met dat woord te maken.

 Let op: woordrijtjes, waarin bijvoorbeeld alle groenten 
staan, blijven niet goed in het geheugen hangen. 

2. Woorden flitsen: kies 5-8 woorden die de deelnemer wil 
onthouden. Schrijf ze op het bord of op papier. Laat de 
deelnemer er 2- 5 minuten naar kijken, afhankelijk van 
het taalniveau. Haal dan de woorden weg en geef een 
paar minuten de tijd om de woorden op te schrijven. 
Daarna kunnen ze de woorden zelf controleren; op die 
manier kijken ze er nog een keer naar. Laat de deelne-
mer vervolgens bijvoorbeeld  een week met deze woor-
den oefenen en biedt dan eventueel pas weer nieuwe 
aan en laat hem er een stukje mee schrijven.

3. Woorden raden: kies woorden die al eerder zijn ver-
werkt. U geeft de omschrijving van een woord. De deel-
nemer raadt wat het is. Dit lukt het best bij concrete 
woorden (stoel, fiets, bloemkool etc.). U kunt ook laten 
raden met tegenstellingen of synoniemen.

4. Woorden plakken: kies woorden uit de woordenlijst van 
de deelnemer, bijvoorbeeld: boek. En laat het woord 
langer maken: boekenkast, boekwinkel, kinderboek, 
leesboek etc. Variant: doe dit ook eens met een voor-
voegsel (ver-, over-), of met een achtervoegsel (-loos, 
-lijk). Dit is een goede manier om de meer abstracte 
woordenschat te herhalen.

5. Woordenzee. Kies een thema waarvan u de woor-
denschat wilt herhalen, bijvoorbeeld eten, vakantie, 
bankzaken. Laat zoveel mogelijk worden bedenken en 
opschrijven bij dit thema.

6. Woordaccent: dit is een speciale oefening voor ander-
staligen, om een nieuw woord goed in te prenten. Kies 
een aantal net aangeboden woorden en schrijf ze op 
voor de deelnemer. Spreek  woord voor woord uit en 
laat de deelnemer(s) de lettergreep met accent onder-
strepen.

7. Thuis oefenen: laat de deelnemer zelf de woorden die 
hij wil leren verwerken in zinnen of een stukje schrijven. 

Spoor een deelnemer aan om ook thuis te oefenen met 
bijvoorbeeld WRTS of geef hem (als er computers zijn) 
tijdens een bijeenkomst tijd om daaraan te werken. 
Spoor hem ook aan om thuis leesboekjes en teksten te 
lezen, op internet of op papier. Door veel te lezen wordt 
de woordenschat groter.

AANPAK OPDRACHTEN 

ALGEMEEN 
Als een deelnemer alle opdrachten van een boekje doet, is 
hij daar tussen de 15 en 20 uur mee  bezig. 
Dit is inclusief:
-  voorbereiding van leesteksten en schrijfopdrachten;
-  bespreken van de schrijfproducten;
-  spelling, grammatica en woordenschatoefeningen bij  

de schrijfproducten met behulp van de Taalhulp;
-  verwerkingsopdrachten aansluitend bij de opdrachten 

uit een boekje, b.v. met een tekst uit het dagelijks leven 
of het werk van een deelnemer.

Hoe lang een deelnemer met een opdracht bezig is, kan 
erg variëren. Een paar voorbeelden: soms is een opdracht 
eenvoudig, maar wel relevant en gaat het uitvoeren vlot; 
soms is iemand lang bezig met een opdracht omdat hij 
een tekst helemaal perfect wil maken; soms geeft een 
leestekst heel veel aanleiding om verder te praten of te 
oefenen; soms geeft een schrijfproduct zoveel aanleiding 
tot feedback en verder oefenen dat dit veel tijd kost. 
Stimuleer deelnemers ook om van thuis of werk teksten of 
formulieren mee te nemen, of adressen van voor hen be-
langrijke websites. Dit kan het toepassen van het geleerde 
in hun thuis- of werksituatie bevorderen en is ook vaak 
heel leuk om te doen. In dit boekje kunt u bijvoorbeeld 
denken aan het meenemen van eigen recepten of teksten 
over markten in de eigen buurt. 
Stimuleer deelnemers om (aansluitend bij Succes!) ook 
digitaal te schrijven. Laat ze bijvoorbeeld regelmatig een 
sms of whatsapp-bericht sturen naar groepsgenoten of 
naar u. U kunt ook denken aan facebook of twitter. 
Mocht u veel sneller door het boekje heengaan, dan laat u 
misschien  mogelijkheden liggen en benut u de aangereik-
te stof misschien niet optimaal. Ook kunt u proberen te 
kijken of een deelnemer de boekjes van een hoger niveau 
aankan (of b.v. alleen de leesopdrachten). 
Bespreek dit eventueel met uw coördinator of een ander 
die u kan adviseren.

ICOON  
Een aantal opdrachten is voorzien van een icoon . Dit 
betekent dat bij deze opdrachten aanwijzingen voor de 
begeleider te vinden zijn.  

MIJN AANTEKENINGEN 
Onderaan sommige pagina’s ziet u ‘Mijn aantekeningen’.  
Laat de deelnemer dit actief gebruiken om moeilijke 
woorden of zinnen, de betekenis van woorden of zinnen 
op te schrijven of wat kleine oefeningen te doen. 
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VOORUITKIJKEN
Het vooruitkijken is om de voorkennis te activeren en de 
deelnemer te motiveren voor de taken in het boekje en te 
bespreken welke hij of zij wel doet en welke niet. 
Het boekje begint met een foto en een paar vragen bij die 
foto. Die zijn bedoeld om aan de praat te raken over de si-
tuatie uit het boekje en als oriëntatie op de inhoud. U kunt 
natuurlijk altijd zelf andere vragen bedenken en daarover 
praten. 
Bespreek daarna met behulp van het overzicht van de 
opdrachten welke opdrachten de deelnemer gaat doen. 

OPDRACHT 1
De eerste tekst is altijd een eigen verhaal.
In de Instroom-boekjes wordt dit eigen verhaal (nadat het 
verteld is door de deelnemer) opgeschreven door de be-
geleider. Dit zelf opschrijven is dan nog te moeilijk. In de 
boekjes voor 1F en 2F wordt de tekst zelf geschreven. 
Om de fantasie op gang te brengen staan er bij de op-
dracht in een denkballon een paar hulpvragen. De op-
dracht kan hiermee voorbereid worden door samen over 
het onderwerp en de vragen te praten. 

OPDRACHT 2
De tweede leestekst is een luchtige start van het thema: 
dat kan een tekst op een internetforum zijn, een nieuws-
berichtje of een verhaal dat past bij het thema. Het onder-
werp ligt dichtbij de belevingswereld van de deelnemer.
Daarbij staat geen zware verwerkingsopdracht. Het tekstje 
kan voor het plezier gelezen worden en is ook bedoeld 
om de nieuwsgierigheid naar de rest van het boekje te 
prikkelen. 

NA OPDRACHT 2
Vanaf dit punt tot en met opdracht 10 is er een afwisseling 
van lezen en schrijven. 

Leesopdrachten
In de leesopdrachten worden verschillende leesstrategieën 
geoefend, variërend van zoekend lezen tot intensief lezen 
van een hele tekst. Wat er geoefend wordt hangt onder 
meer af van de tekst en het niveau van de deelnemer. Volg 
de opbouw en de instructie; dan komen de leesstrategie-
en vanzelf aan bod. 

Schrijfopdrachten
De schrijfopdrachten borduren meestal voort op de in-
houd die vooraf is gegaan, maar kunnen ook gedaan wor-
den zonder die voorafgaande opdrachten. De deelnemer 
schrijft eigen teksten.  Bespreek vooraf samen wat hij wil 
schrijven. Naast de opdracht staan bij sommige opdrach-
ten in een denkballon een paar sturende vragen. Gebruik 
die en andere om het denkproces op gang te brengen. 
Bespreek als de tekst klaar is samen het resultaat.  Laat 
zaken terugkomen die ook al bij eerdere opdrachten op-
vielen;  laat het besprokene weer toepassen in een volgen-
de opdracht. Ga eerst in op de inhoud en daarna pas op 
spelling, grammatica en woorden e.d. Gebruik daarbij de 
Taalhulp. Doe dit meteen op dat moment of een volgen-

de keer. Bereid in dit laatste geval de feedback die u wilt 
geven met behulp van de Taalhulp thuis voor. 

OPDRACHT 4
Dit is een leestekst die dicht bij de belevingswereld van 
de deelnemer staat. Ze beginnen met een oriënterende 
opdracht. Dit gebeurt o.a. door een focus op titel en tus-
senkopjes, maar ook door een eenvoudige zoekopdracht, 
het volledig uitschrijven van de titel etc. In de opdrachten 
daarna worden verschillende leesstrategieën geoefend, 
variërend van zoekend lezen tot intensief lezen, leidend 
tot  detailbegrip.  
Laat de deelnemer de tekst zelf stil lezen en ondersteun 
hem alleen bij het uitvoeren van de serie opdrachten. 
Bij Woordenschat hierboven kunt u lezen wat u kunt doen 
als een deelnemer een kleine woordenschat heeft. 

OPDRACHT 10
Bij deze opdracht leest de deelnemer een vrijwel volledig 
authentieke tekst, zoals hij die in het echt kan tegenko-
men.  De tekst is dus in de meeste gevallen  boven het 
niveau van de deelnemer.
De opdracht erbij is gericht op het zoeken van informatie, 
het vlot inschatten om  wat voor soort tekst het gaat etc. 
en niet op detailbegrip.
Volg de opdracht en laat de deelnemer de tekst dus b.v. 
scannen en niet intensief lezen.

OPDRACHT 11
Dit is een spreekopdracht, waarbij geoefend wordt met 
meer formele en cognitief veeleisende spreektaken. De 
deelnemer oefent b.v. met  een gesprek met een lei-
dinggevende, deelname aan een discussie, een mening 
geven (op basis van feiten), nuanceringen aanbrengen in 
een verhaal of een mening, een kort voorbereid verhaal  
vertellen, iets uitleggen of instructie geven, een verslag 
uitbrengen, een discussie voeren, iemand overtuigen etc.
Suggesties voor richtvragen, om het denkproces op gang 
te helpen, staan in een denkballon bij de opdracht.
Bespreek de opdracht na met behulp van de aanwijzingen 
die hieronder bij opdracht 11 staan. 

OPDRACHT 12
De laatste opdracht is een woordspel of puzzel. 

TERUGKIJKEN
Het is belangrijk om stil te staan bij wat een deelnemer 
heeft geleerd, waar hij/zij trots op is. Leg deelnemers aan 
het eind van elke opdracht regelmatig de vraag voor: Hoe 
heb je deze opdracht aangepakt? Hoe heb je antwoorden 
gevonden. Benoem tijdens het terugkijken, als het boekje 
klaar is, de goede dingen die ze hier noemen opnieuw. 
Wat nu goed gaat is klaar, wat nog niet goed gaat kan in 
een volgende situatie weer geoefend worden. 
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AANWIJZINGEN PER OPDRACHT

OPDRACHT 1
Als een deelnemer het lastig vindt een eigen tekst of ver-
haal te schrijven, vindt u in de Taalhulp concrete sugges-
ties hoe u hem daarbij kunt helpen.
In de Taalhulp staan ook tips over samen lezen.
 
Als u samen met een deelnemer zijn tekst nabespreekt, 
begin dan altijd met de inhoud van de tekst, dus met wat 
de deelnemer wilde schrijven. Richt u niet meteen op 
(spel-)fouten!
In de Taalhulp  vindt u suggesties over het geven van 
feedback en hoe u kunt oefenen met schrijfproblemen.
OPDRACHT 2C
Help uw deelnemer eventueel op weg met de opdracht 
om de tekst samen te vatten: 
Over wie gaat het verhaal? Wat gebeurt er? 

OPDRACHT 3B
Laat de deelnemer steeds één vraag lezen en daarbij het 
antwoord in de tekst zoeken.
Dat houdt de opdracht overzichtelijk.

OPDRACHT 5B
U kunt de tekst het best in stukjes voorlezen. Vul samen 
na het voorlezen van de tweede alinea de mening en het 
argument van Renée in. Lees daarna de derde alinea voor 
etc.
Doe met uw deelnemers een echte prijsvergelijking tussen 
supermarkt en markt.

OPDRACHT 9B
Schat in of de deelnemer een echt recept kan beschrijven. 
Zorg er in elk geval met de deelnemer voor dat het recept 
niet te groot of te ingewikkeld is. Bespreek het recept 
eerst en geef eventueel woorden die de deelnemer nog 
niet kent (snijden, hakken). Maar: als het taalniveau van de 
deelnemer zo is, dat deze woorden niet beklijven, probeer 
dan een makkelijke versie van het recept te maken. 
Voer eventueel een recept echt uit en eet er samen van. U 
kunt bij meerdere deelnemers een boekje van de recepten 
maken. 

OPDRACHT 10
Dit is een semi-authentieke tekst met langere zinnen die 
boven het taalniveau van de deelnemer ligt. Daarom zit er 
alleen een oriënterende opdracht (10a) en een meeleesop-
dracht (10b) bij. De bedoeling van opdracht 10a is dat de 
deelnemer ervaart dat hij zonder de volledige tekst te 
begrijpen informatie kan halen uit de titel en tussenkopjes. 

OPDRACHT 11
Het gaat in deze opdracht om het helder kunnen verwoor-
den van een mening en de argumenten daarbij. Nabe-
spreking: het luisteren naar een opname van de spreek-
opdracht kan helpen om bewust te worden van sterke en 
zwakkere punten. Laat uw deelnemer eventueel nog een 
keer vertellen. De tweede keer gaat het vaak vanzelf (nog) 
beter. 

OPDRACHT 12
Dit is een klankoefening en geen schrijfoefening. Bij 
‘brood’ bijvoorbeeld, is de laatste klank een t.
Bij ‘sla’ is het [aa]. Voor anderstaligen is de oefening nog 
lastiger, omdat zij bijvoorbeeld het verschil tussen een [a] 
en een [aa] soms niet horen.
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Met de lesboekjes Succes! leren vol-
wassenen beter lezen en schrijven. 
Ook kunnen zij aan hun spreekvaar-
digheid werken. Met Succes! vergro-
ten mensen hun wereld, zodat zij 
meer mogelijkheden hebben en meer 
kansen kunnen pakken. Succes! is uit-
gewerkt in drie niveaus. De methode 
bestaat uit een groot aantal boekjes 
rond situaties in het dagelijks leven 
of werk. De boekjes zijn per niveau 
los te gebruiken en te verkrijgen via 
Stichting Lezen & Schrijven. Succes! is 
uitgebreid getest in de praktijk door 
docenten en taalvrijwilligers. 

Ken je iemand die ook 
beter wil leren lezen en 
schrijven? 
bel: 0800 - 0234444

Ken je iemand die 
taalvrijwilliger wil 
worden of wil je zelf 
taalvrijwilliger worden?
bel: 0800 - 0234444
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