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les 1  
 Les één. Welkom!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: ontmoeten en groeten 
Regel: de klinkers (a/e/i/o/u/y) 
Spreken: begroeten (Dag! Hoe gaat het?) 
Leren leren: de lessen in het boek 
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Woordweb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

begroeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 verbum 
  

substantief 
  

substantief, 
adjectief  

extra 
  

1 groeten 
  

de groet 
  

de school 
  

hallo 
  

2 
beginnen, starten  

de dag;  
dag!  

de les 
  

hoi 
  

3 gaan 
  

de morgen,  
de ochtend  

de klas 
  

welkom 
  

4 openen 
  

de middag 
  

de deur 
  

alles 
  

5 zeggen,  
spreken  

de avond 
  

de regel 
  

ja 
  

6 horen 
  

de nacht 
  

de oefening 
  

nee 
  

7 luisteren 
  

de docent,  
de leraar  

goed<> 
slecht  

en 
 

 
 

8 geven 
  

de docente,  
de lerares  

kort<> 
lang  

ook 
  

9 lezen;  
voorlezen  

de vraag ? 
  

klaar,  
af  

weer 
  

10 schrijven* 
  

het antwoord ! 
  

elkaar 
  

één 
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les 1 Dialoog – luisteren 
 
Oefening 1 (één). Lees. Luister. Kies. 

1. Wie gaat naar de les? 

a. Hallo! 

b. Sara. 

c. Meneer Koopman. 

d. Dag! 

2. Sara opent… 

a. … de deur.          de les 

b. … het huis. 

c. … de door. 

d. … de school. 

3. Wie is de leraar? 

a. Een vrouw. 

b. Een man.  

4. Hoe groet Sara? 

a. Goedendag. 

b. Hallo. 

c. Dag. 

5. Hoe spreekt zij de docent aan? 

a. Heer.           de school 

b. Mevrouw. 

c. Meneer. 

d. Leraar.        

6. Alex zegt: 

a. Mijn is Alex.              de leraar, de docent 

b. De naam is Alex. 

c. Mijn naam is Alex. 

7. Wat doet de leraar dan? 

a. Hij lacht. 

b. Hij landt.  

8. Wat is juist? Wat is goed? Wat is correct? 

a. De les begint. 

b. De les stopt. 

c. De les start.                  het begin, de start 
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 Dialoog – lezen 
 
Oefening 2 (twee). 

* Wie is de verteller? Die leest voor! 

* Wie speelt de leraar? Wie is Sara? Wie is Alex? 

 

1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
  

Sara gaat naar de les.  

Zij opent de deur. 

nieuwe woorden 

Zij gaat (gaan) 

Zij opent (openen) 

Hij heet (heten) 

Ik ben, hij is (zijn) 

geven 

Hij lacht (lachen) 

Het begint (beginnen=starten) 

 

de les 

de deur 

de meneer<>de mevrouw 

de naam 

de leraar = de docent 

de hand 

  

dag! (de dag) 

hallo 

hoi  

welkom 

 

ik  

zij 

het 

 

naar 

mijn 

hoe? 

alles 

goed 

elkaar 

een [‘n] 

Leraar:  

Sara: 

Alex: 

 

Leraar: 

Sara:   

Hallo. Ik heet Jan Koopman. 

Dag meneer. Ik ben Sara.  

Hoi! Mijn naam is Alex. 

 

Welkom, Sara. Hoe is het?  

Alles goed! 

Zij geven elkaar een hand. 

De leraar lacht. 

De les begint. 

 

de deur 

 
 

 Regel: de klinkers - a/e/i/o/u/y 
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les 1  Regel: de klinkers - a/e/i/o/u/y 
 
(de “aa”) kort in:  

 

de man ♂, de hand , de kast ; 

De dag  is lang, de klas is bang ! 
lang in: 

ja! de va-der/de pa , de ma, Sa-ra; 

de ta-fel , de ka-mer  
aa 
(“dubbele 
aa”) 

lang: Mijn naam is Saar/Saar-tje;  

het raam , naar →  ; ik slaap , de maan ; 
 
 
e 
(de “ee”) 

kort in:  
 

de pen , de les, de wekker  wekt jou ! 
lang in: 

de pe-per , de le-pel , de we-reld  
 
û: 

 
de vrouw, de man;  
te huur, te duur; 
de mensen, de uren;  
geven, lachen, openen... 
 

ee 
(“dubbele  
ee”) 

lang: 

nee , het been , de zee , één 1;  

ik neem twee thee mee. 
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 i (de “ie”) kort in:  

ik , Wim is een kind ; 
lang in: 
 

de radi-o , de li-ter ; 
j in: 

mooi=fraai , hoi!  
ie 
(de “ie-e) 

lang 

drie 3, vier 4, tien 10 bier , het dier  

het papier , niet , lief , de liefde ♥ 

 
 
o 
(de “oo”) 

kort in:  
 

de mond , de klok , de kop=de mok , hoi! 
lang in: 

de opa  en oma ,  

de foto , de radio , de oven  
oo 
(“dubbele 
oo”) 

lang 

het hoofd , het oog , het oor , de school  

rood, droog , ik loop , ik droom  
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les 1  
 

 

 

 

 Regel: lees per lettergreep! 
 

Regel 1a: hak woor-den in stuk-ken 

“Lees per let-ter-greep: ver-deel in syl-la-ben.” 

“Na-tuur-lijk! In or-de!” 

 

Regel 1b: kort of lang? 1 klinker (a) 2 klinkers (aa) 
 
consonant(en) achter: 

 
man :  kort {à} 
 

 
maan:  lang {aaa} 

 
geen consonant(en) achter: 
 

 
ma:  lang {aaa} 
va-der:  lang {aaa} 

 
maa:   kan niet 

 

u 
(de “uu”) 

kort in:  

de zus(ter) , de kus , nul 0, de gulden  (fl); 

lang in: 

nu , u ; de muren , de buren , huren  
- in: 

de eeuw {eew } = 100 jaar, het nieuws {niews}  
uu 
(“dubbele 
uu”) 

lang 

de muur , de buur(man) , de buurt; 

te huur ,  het uur , het vuur , het vuurwerk  

y (de 
Griekse ij) 

korte i in: 

de gym (=de gymnastíek)  
lange ie in: 

de pyjama , het type, typen  
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Oefening 3 (drie). Luister naar de docent. 

De docent leest woorden voor.           

Zijn ze kort of lang? Schrijven!          

Voorbeeld: “nee”           

 kort lang 
  nee 

ja 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

  

Oefening 4 (vier). Uitspraak. Lees voor of herhaal:  

1. De kat zat op de mat. 

2. Ja, die man is de vader van Jaap en Sara. 

3. Nee, thee met een beetje melk is best lekker. 

4. De zee van Nederland heet de Noordzee. 

5. Ik wil niet vier liter bier drinken. 

6. Het kind zit op de wip. 

7. De klok staat op zijn kop.           de wip  

8. Opa droomt over de zon. 

9. Je zus geeft me een kus terug. 

10. De buren huren achter de muur. 
 
Oefening 5 (vijf). Lees voor: 

1. Ik ga naar de les. 

2. Jij opent de deur. 

3. De lerares heet mevrouw Jansen. 

4. Zij staat voor de deur. Zij zegt: “Dag!” 

5. “Dag mevrouw”, zeg ik. 

6. “Ben jij Sara?” vraagt zij. 

7. “Jawel. Bent u mevrouw Jansen?”      mevrouw de lerares,  
8. “Jazeker. Hoe is het, Sara?”        mevrouw de docente 

9. “Alles goed”, zegt Sara. 

10. Zij lacht. De les begint. 

    
  



 Waterval les één, pagina 17 

 Spreken: de eerste groet    de dag 
 
- Dag!  

- Goedendag! (formeel) 

- Goeiendag! (informeel) 

- Hallo! 

- Hoi! Hai!         (informeel) 

- Hé!            

 
• Welke groeten ken jij al?   _____________________________________ 

• Wat hoor jij frequent/vaak?   _____________________________________ 

• Wat zeg jij frequent/vaak?   _____________________________________ 

 

Delen van de dag: 

De morgen duurt van 06.00 (zes uur) tot 12.00 (twaalf uur): 

De middag duurt van 12.00 (twaalf uur) tot 18.00 (zes uur): 

De avond begint om zes uur ’s avonds*. 

Hij duurt tot “middernacht”, twaalf uur ’s nachts*: 

De nacht duurt van twaalf uur tot zes uur ’s morgens: 

formeel: informeel: 

- Goedemorgen!  Goeiemorgen! Morgen!  

- Goedemiddag!  Goeiemiddag! Middag!  

 

- Goedenavond!  Goeienavond! Navond! 

- Goedenacht: alleen bij een afscheid.  

 
* ‘s avonds: {savons};  ‘s nachts: {snags}; ’s morgens {smorgens}.  

 

Oefening 6 (zes). Verbind met een streep, met een lijn. 

Voorbeeld:  00.00-24.00, van twaalf tot twaalf  de dag 

06.00-12.00, van zes tot twaalf uur   de avond 

12.00-18.00, van twaalf tot zes uur  de morgen, de ochtend 

18.00-24.00, van zes tot twaalf uur  de nacht 

24.00-06.00, van twaalf tot zes uur  de middag 

 

Formeel groeten: 

Voorbeeld:  00.00-24.00     Goedendag! 

06.00-12.00      Goedemorgen! 

12.00-18.00     Goedenacht!    de middag 

18.00-24.00     Goedemiddag! 

24.00-06.00     Goedenavond!    

 

Informeel groeten: 

Voorbeeld:  00.00-24.00     Dag! 

06.00-12.00      Avond! Navond!  de avond

 12.00-18.00     Middag! 

18.00-24.00     Morgen!      

 
les 1 
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 Dialoog twee        
 

1 
 

Leraar:  

Alex:  

Hoe is het, Alex? Alles goed?  

Goed. En hoe maakt u het? 

nieuwe woorden 

maakt (maken) 

 

en 

de docent= 

de leraar 

de controle 

de orde 

goed<>slecht 

natuurlijk  

(=tuurlijk) 

u 

weer 

met 

jou 

ook 

 De docent lacht weer. 

 
5 

Leraar: 

Sara:  

 

Leraar:  

Prima. En hoe gaat het met jou, Sara? 

Slecht! Nee, het gaat wel. 

En u? Alles onder controle? 

Natuurlijk! Alles in orde!  

 
  Spreken: “de tweede groet” 
 
Persoon a: 
 
Vraag: 

- Hoe is het?  

- Hoe gaat het? 

 

 

Antwoord: 

- Goed.  

- Het gaat wel. Zo zo. 

- Slecht.  

Persoon b:  
 
Antwoord: 

- Goed. Niet slecht. 

- Zo zo. Het gaat wel.  

- Slecht.  

 

Vraag terug: 

- En met jou? (informeel) 

- En met u? (formeel) 

 

Oefening 7 (zeven). Vocabulaire. Waar zet je deze woorden?  

fantastisch – goed - super - niet zo best – heel goed - zo zo – hartstikke goed – slecht - gewoon - matig – 

geweldig – best – uitstekend - excellent - prima - kan beter - te gek! - het gaat wel - zo zo la la - mwoh - 

redelijk – pet - uitmuntend – normaal – waardeloos! – kan niet beter – toppie! – knudde – niet zo  

+ (plus): goed ± (plusminus): zo zo - (min): slecht 

fantastisch! {fanTASties} 
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les 1  

Oefening 8 (acht). De tweede groet. Reageer op de vragen. Gebruik het vocabulaire!  

Vraag:    Antwoord: Vraag terug: Antwoord: 

Voorbeeld:  Hoe gaat het?   Goed!           En met jou?  Prima!                              
1.  Hoe is het?   _______. ______________? _____________________ 

2.  Hoe is het met jou?  _________. ____________? _____________________ 

3.  Hoe gaat het?   ___________. __________? _____________________ 

4.  Gaat het?   Ja./Nee. _______________? _____________________ 

5.  Gaat het met jou?  Ja/Nee. ________________? _____________________ 

 

Oefening 9 (negen).  Varianten. * 

1. Hoe staat het?    ___________. En met jou? _____________________ 

2. Hoe staat het met u?   ___________. __________? _____________________ 

3. Hoe maak jij het? (variatie, infrequent) _________________. En jij? _____________________ 

4. Hoe maakt u het?   __________________. En u? _____________________ 

5. Hoe maakt jouw familie het?  _________. En jouw familie? _____________________ 

 

De tweede groet – vervolg 
 
Persoon a: 
 
Vraag: 

- Alles goed? 

- Alles in orde?  

- Alles kits? (nonsens) 

 

En ook: 

- Leuk! (informeel) 

- Leuk je te ontmoeten! (beetje informeel) 

Persoon b: 
 
Antwoord: 

- Ja. Alles is goed. En met jou? 

- Het gaat wel. Zo zo. En jij? 

- Nee. Niet zo goed. En met 

  

Reactie: 

- Ja! Voor mij ook. 

- Ook zo.       

 

Oefening 10 (tien). Stel elkaar vragen en reageer. Maak een rondje door de klas.  

Voorbeeld: Alles goed?   Ja________.  En jij? En met jou?    Niet zo. 

1. Alles goed met jou?   ___________.  En met jou?   ________. 

2. Is alles in orde?    ___________.  En jij?    ________. 

3. Alles prima?    ___________.  En met jou?   ________. 

4. Is alles onder controle?   __________.  En bij jou?   ________. 

5. Gaat alles goed?    __________.  En ______?   ________. 
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Varianten*: 

6. Alles oké?    __________.  En ______?   ________. 

7. Alles flex bij jou?   __________.  En ______?   ________. 

8. Leuk je te zien!    __________!  

9.  Prettig u te zien!   __________! 

10.  Aangenaam!    __________! 

 

* Extra: 
 
- Fijn kennis te maken. (formeler) 

- Prettig u te zien. (formeel) 

- Aangenaam. (ook formeel) 
 

 Gatentekst 
 
Oefening 11 (elf). Invullen! 

Voorbeeld:  “Welkom. Kom binnen.” 

Hoe werkt de gatentekst? 

1. Vul een woord in: _____ binnen. > Kom binnen. 

2. Geen idee? Zoek in de dialoog (pagina 12). 

3. Alles klaar? Check in de dialoog. 

4. Er is zelden één goed antwoord.       

     de groet    

Dialoog één: eerste groet (pagina 12) 
 
Sara gaat/loopt/fietst... naar de les. Zij ___________________ de deur. 

Leraar:   “Hallo. ___________________ heet Jan Koopman.” 

Sara:  “___________________ meneer Koopman. Ik ___________________ Sara.” 

Alex:   “___________________! Mijn ___________________ is Alex.” 

Leraar:   “___________________ Sara. Hoe ___________________ het?” 

Sara:  “Alles goed!” 

Zij geven elkaar een ___________________. 

De leraar lacht. De les ___________________.       de hand        
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les 1 Dialoog twee: tweede groet (pagina 17)                

Leraar:   Hoe ________ het, Alex? ________ goed? 

Alex:   Goed. En ___________ maakt u het? 

De ___________ lacht weer. 

Leraar:   Prima. En hoe gaat ___________ met jou, Sara?  

Sara:   Ook ______________. En u? Alles kits? 

Leraar:  Natuurlijk! ____________ in orde!    

 
 

 Rollenspel 
 
Oefening 12 (twaalf). Luister naar de leraar. 

Fase 1a. Lees de rechter kolom voor. 

Fase 1b. Lees tegelijk (simultaan) de linker kolom. 

Fase 2a. Dek de rechter kolom af. 

Fase 2b. Vertaal en vergelijk. 

1A "Good day!"  Goedendag!  

1B Hello!  Hallo!  

2A How are you? (Dutch: “How is it?“) 
 

Hoe is het? 

2B Fine.  
 

Goed. 

3A Why? 
 

Waarom? 

3B I feel good! 
 

Ik voel me goed! 

4A What do you (do) today? Wat doe jij vandaag? 

4B I study. / I work. And you? 
 

Ik studeer. / Ik werk. En jij? 

5A I’m free. I do nothing. 
 

Ik ben vrij. Ik doe niets. 

5A Well, bye! Nou, dag! 

5B See you. 
 

Tot ziens. 

6A Nice day! 
 

Fijne dag! 

6B You too.  
 

Jij ook. 

 
• Klaar? Ruil de rollen! 
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5. __________!  

3. 
____________ 
_____________
? 

4._________! 
En _____ jou? 

1. 
____________! 

• Wat doe jij vandaag? 

    

Ik studeer.     Ik werk    Niets. 

   

 

RUGZAK LES 1 
Eerste groet: Dag! 

 
Hallo! 

Tweede groet: Hoe is het? Goed!  
En met jou? Alles goed? 
 

Etcetera… 0 Ja. 
0 Nee. 
0 Het gaat wel. 
 

 
O! Waarom? 

Etcetera… Ik voel me ___________! 
 

O zo! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
“Nederlanders maken contact op straat. 
Ze kijken naar elkaar. 
Dat is in mijn land vaak anders.” 

Foead, student uit Saoedi-Arabië 

 
 

2. _____     
___! 
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les 1  Lezen 
 
Oefening 13 (dertien). Echt Nederlands (?): handen schudden, kussen. Moeilijk * ! 

Wat doe je bij een ontmoeting?  

Nederlanders geven onbekenden een hand.  

Anders gezegd: vreemden “schudden elkaar de hand”. 

Nederlanders kussen vrienden meestal. 

Drie (3!) kussen op de wang.             de omhelzing 

Hebben ze een relatie?  

De kus komt op de wang of de mond! 

 

Hoe groeten ze bij jou, in jouw land? Onbekenden/vreemden... 

0 groeten alleen met woorden 

0 kussen elkaar 

0 omhelzen elkaar 

0 schudden handen            handen schudden 

0 anders: _____________________ 

Vrienden... 

0 groeten alleen met woorden 

0 kussen elkaar 

0 omhelzen elkaar 

0 schudden handen 

0 anders: _____________________        

Partners...             de kus 

0 groeten alleen met woorden 

0 kussen elkaar 

0 omhelzen elkaar 

0 schudden handen 

0 anders: _____________________ 

 

 

de groep  
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 Luisteren 
 
Oefening 14 (veertien). Luister: http://waterval.info/1/01/01_04b_luisteren.html. Vul in. 

Voorbeeld:   S a_ r a_    g aa t    n aa r    d e    l e s.  
1. D __ g    m __ n ____ r.         __ k     b __ n     S __ r __. 
2. H __  ll __.         __ k    h __ t    J __ n      K __ pm __  n. 
3. H __ i!    Mijn      n __ m      __ s     __  l __ x. 
4. W __ lk __ m!     __ n,       g __ t    h__t?  
5. __ lles    pr__ m__     n __ t __ rlijk!      
6. __ n       __ ?              __ k     __ n     __  rd __ ? 
7. N __ t      sl __  cht,      d __ s.  
8. Zij      g __ v__ n     __ lk __  r       een  h__ nd. 
9. D__       l __ r __ r      l __ cht. 
10. D __      sch __ l         b__ g __ nt. 
 

 Luisteren 
 

Oefening 15 (vijftien. "Hallo allemaal!" 

a. indirect: http://waterval.info/les01.html >9a. Liedje: Hallo allemaal! 
of 
b. direct: https://tinyurl.com/nh9jm6v6. 
 

 
  Spreken 
 
Let op: Fout! Goed! 
 

“Hoe is het?” “ !” 

 
“Ik ben goed.” (= arrogant) 

“Goed!” 
“Het is goed. Het gaat goed.” 
“Ik voel me goed!” 

 
Oefening 16 (vijftien). Gebaren. Praten met de handen. 

 
zwaaien met de hand:    ”Hoi! Ik zie je al!” 
 
 
handen schudden:   ”Welkom!” 
 
 
duim omhoog:   “ Alles goed?”   
 
 
duim omlaag:    “ Nee, slecht!” 
 
 
armen spreiden:  ” Kom! Geef me een kus of een knuffel!” 
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les 1 Schrijven 
 
Oefening 17 (zeventien):    

Hoe gaat het met Sara?    Het gaat goed. 
Hoe is het met de leraar?  _____________________________________________________. 

Hoe gaat het met Farid?  _____________________________________________________. 

Hoe maak jij het?  O _____________________________. Ik voel me _____________. 
 
 
Oefening 18 (achttien). Maak nu goede zinnen met deze stukken. 

Voorbeeld: dag - goeden - ! “Goedendag!” 

Hoe - het? - is   “_____________________________________________________?” 

Het - goed – gaat  “_____________________________________________________!” 

En - met jou? - gaat - het - hoe “_____________________________________________________?” 

goed - gaat - alles  “_____________________________________________________.” 

 

Oefening 19 (negentien). Creatief schrijven: een kaart. Huiswerk! 

Jij bent op vakantie. 

Jij schrijft een brief of kaart. 

Let op de start, het begin: 

- formeel:   Geachte... 

- informeel:   Beste...       

- intiem:   Lieve...       de vakantie 

 
 
 
het begin: 
 
 
de eerste groet (p. 17): 
 
de tweede groet (18/20) 
 
vrije tekst 
 
vrije tekst 
 

groet ( ) 
 
jouw naam 

 
 

  ___________________________  Olivier, 
 
_____________________________________________! 
 
_____________________________________________? 
 
_______________________________________________. 
 
_______________________________________________. 
 
____________________________, 
 

___________________ 
 

 
de postzegel 

 
 
 
 
Olivier Bommel 
 
Dagstraat 1 
 
1000AA Amsterdam 
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 Spelletje 
 
Oefening 20 (twintig): rijmen 

Deze Nederlandse woorden rijmen! 
 

Een leeg pak moet in de bak ! 

“J_!” zegt p _ ! 

 “N______ Ik wil geen  _________!” 
 

Een gebroken ___________ is niet meer __________ (1). 

_____________ (4) ___________, hier! 
 

 Een (artikel: {‘n}) ______________ en een ______________________  
 

Mijn  ___________________________ is  ___________________! 

Ik hoor.... met mijn ___________________! 
 

Ik ________________________________ van slagroom ! 
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les 1 
 
 
 
 

Ik geef mijn zus een _________ ! 
 

De ___________  en het ______ ,het _______ , te _____  

Achter de __________  wonen de _________ ! 
 

Dit is het ______werk  en dat is het __________werk  
 

 
* Uitdrukkingen 
 
Oefening 21 (éénentwintig). Spreekwoorden over beginnen, starten. 

 
Een goed begin is het halve werk. = Een goede start is belangrijk.  

Bezin voor je begint.   = Denk voor je doet!   

De eerste klap is een daalder waard. = Het begin telt dubbel. 

Al doende leer je.   = Je leert door te doen.    

 

Foutje! 
 
Docent: “Hoe groeten ze in jouw land? In Thailand?  

Handen schudden of knuffelen?” 

Student: “Snuffelen!” 

 

 

       < snuffelen 
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 Woordenlijst les één 
 
1. Woorden met een ster*: belangrijk - onthouden! 
2. Grijze woorden (Engels):  woorden zijn (bijna) identiek in het Nederlands; 
3. Schuine woorden (Duits):  woorden zijn niet identiek in het Nederlands. 
 

1 het afscheid   goodbye, the 
 alles   all, everything, 
 anders   different 

* het antwoord ? →  ! answer 
*5 de avond  evening 
* beginnen  begin, to 

 begroeten  say hello, to 
 bij  at, by 

* de bladzijde=de pagina   page 
 het contact  contact 

* de dag; dag!  day; good day! 
10 de  the (masculine/feminine) 

* de deur 
 

door 
* de docent/de leraar  teacher (male) 
* de docente/lerares  teacher (female) 

 doen  to do 
 echt  real, really 
15 een [‘n]  a, an 

* één [een] 1 one 
* elkaar   each other 
* en & and 
 Er is..  There is.. 
 de familie   family 

20 formeel  formal 
* gaan – ik ga   go, to 
 het gebaar  gesture 

 de gatentekst 
 

text with holes 
* geven   give, to 

 gelukkig  happy 
*25 goed   good 

 
  



 Waterval les één, pagina 29 

les 1  
 

*26 de groet  greeting 

* hallo   hello 

* de hand   hand 

* herhalen 
 

repeat, to 

30 het [‘t]   it; the (neutrum) 

* heten   be called, to 

* hoe?  how? 

* hoi   hi 

* horen   hear, to 

35 ik   I 

 informeel  informal 

 de inhoud  contents 

* ja 
 

yes 

40 jawel=jazeker  yes indeed 

 jij = je   you (subject) 

 de kat  cat 

 klaar  ready 

 knuffelen  cuddle, to 

45 het koppel/het paar  couple 

 kort < > lang  short 

 de kus – kussen  kiss – to kiss 

* lachen  laugh, to 

* het land  country; land 

50 lang < > kort  long 

* de leraar 
 

teacher 

* de lerares  female teacher 

 de les  lesson 

* leuk  nice, fun 

55 de lijn = de streep   line 

* luisteren  listen, to 

* maar  but 

 het maatje = de maat  mate 

* maken  make, to 

*60 de man  man 

 meestal  mostly 
 de meneer   Sir, gentleman 
 met  with 
 de mevrouw   lady, madam 
*65 de middag  afternoon, midday 
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*66 de morgen  morning 

 mijn  my 

* de naam   name 

 naar  to 

*70 de nacht  night 

 natuurlijk  naturally, of course  

 de oefening   exercise 

 omhelzen  embrace, to 

 onbekend  unknown 

75 de ontmoeting   meeting 

 ook   too 

 op   on 

* openen   open, to 

 de orde  order 

80 prettig  pleasant, pleased 

* de regel  rule 

 rijmen  rhyme, to 

 het rollenspel  role play 

* samen   together 

85 schrijven  write, to 

 schudden  shake, to 

* slecht   bad(ly) 

 spreiden  spread, to 

* spreken   speak, to 

*90 starten   start, to 

 de streep = de lijn  stripe, line 

 studeren = leren  study, to 

 het stuk, het deel  piece, part 

 tellen, turven  count, count frequency 

95 terug  back 

 u, U  you (formal) 

 de uitspraak    pronunciation 

* vandaag  today 

 verbinden  connect, to 

100 verder  further, farther 

 vinden   find, to 

* voelen, zich  feel, to (oneself) 

 voor  for 

* het voorbeeld  example 

*105 de vraag ? question 
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*106 de vreemde  stranger 

* de vriend; de vrouw  friend 

* waar?  where? 

 waarom?  why? 

*110 wat?  what? 

* weer  again 

* het weer   weather 

* welkom    
 

welcome 

* het werk; ik werk  work; I work 

*115 zeggen                        say, to 

 ziek  ill (cf. sick) 

 zien  see, to 

 zijn  1) be, to 2) his 

 

In de praktijk 
 
Oefening 22 (tweeëntwintig). Hoe frequent/Hoe vaak? 

Luister goed, deze week. Schrijf op, tel, “turf”: 

1. Hoe vaak hoor je “Dag!”   ___________________________________. 

2. Hoe vaak hoor je “Hoi!”   ___________________________________. 

3. Hoe vaak “Hallo!”    ___________________________________. 

4. Hoe vaak “Goedemorgen, goedemiddag” ___________________________________. 

 

5. Hoe vaak hoor je “Hoe is het?”  ___________________________________. 

6. Hoe vaak hoor je “Hoe gaat het?”  ___________________________________. 

7. Hoe vaak hoor je “Alles goed?”  ___________________________________. 

8. Of hoor jij andere groeten?   ___________________________________. 

 

 Verwerking 
 
Oefening 23 (drieëntwintig). De begroeting.  

Vragen aan je “maatje”. Schrijf de antwoorden op. 

1. Wat zeggen Nederlanders als begroeting?   __________________________.  

2. Wat zeggen mensen verder (tweede groet)?   __________________________.  

3. Wat zeg jij in Nederland (eerste groet)?   __________________________.  

4. En wat zeg jij verder (tweede groet)?   __________________________. 
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Vul in: kussen/omhelzen/knuffelen/handen schudden/woorden (oefening 13) 

5. Hoe begroeten Nederlandse vrienden elkaar?  Met ______________________.  

6. Hoe begroeten vreemden elkaar?    Met ______________________. 

7. Hoe begroet jij Nederlandse vrienden?   Met ______________________.  

8. En hoe begroet jij vreemden?    Met ______________________. 

9. Hoe groeten mensen vrienden in jouw land?   Met ______________________. 

10. En hoe begroeten mensen vreemden daar?  Met ______________________. 

 
Antwoorden les één  

 
Let op, deze oefeningen hebben hier geen antwoord: 
- gatentekst 
- rollenspel  
- lezen 
- spreken  
- creatief schrijven  
- spelletjes 
- praktijk 
- verwerking  
 
1-1b 2a 3b 4c 5c 6c 7a 8a en 8c 
3a kort lang 3b kort lang 
1 val  1 lek  
2  veel 2  laak 
3 vel  3 lik  
4 vol  4 lok  
5  vaal 5 lukt  
6  viel 6  look 
7 vil  7 man  
8  vuur 8  maan 
9  vaar 9 men  
10 vul  10  meen 
6 12.00-18.00=de middag, 18.00-24.00=de avond, 24.00-06.00=de nacht; 06-12.00=Goedemorgen, 
12.00-18.00=Goedemiddag, 18.00-24.00=Goedenavond, 24.00-06.00=Goedenacht! 
Informeel: 6-12=morgen, 12-8=middag, 18-24=avond, navond. 
7 Links (+): fantastisch, goed, super, heel goed, hartstikke goed, geweldig, best, uitstekend, excellent, 
prima, te gek!, uitmuntend, kan niet beter, toppie!;  
Midden (+/-): zo zo, gewoon, het gaat wel, zo zo la la, redelijk, normaal;  
Rechts (-): niet zo best, slecht, matig, kan beter, mwah/mwoh, pet, waardeloos!, knudde 
14-1. Dag meneer. Ik ben Sara.  2. Hallo. Ik heet Jan Koopman. 3. Hoi! Mijn naam is Alex.   
4. Welkom! En, gaat het? 5. Alles prima, natuurlijk! 6. En u? Ook in orde? 7. Niet slecht.  
8. Zij geven elkaar een  hand. 9. De leraar lacht. 10. De school begint. 
17-1 Sara: Het gaat goed, Leraar: Het gaat slecht, Farid: Het gaat wel. 
18 “Hoe is het?” “Het gaat goed!” “En hoe gaat het met jou?” “Alles gaat goed.” 
20 Een leeg pak moet in de bak; Ja! zegt pa. Nee! Ik wil geen thee! Een gebroken been is niet meer één. 
Vier bier hier! Een klok en een mok. Mijn oog is droog. Ik hoor met mijn oor. Ik droom van slagroom. 
Ik geef mijn zus een kus. Achter de muren wonen de buren. De muur en het uur, het vuur, te huur. 
Het uurwerk en het vuurwerk. 
 


