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Voordat je begint  

1.                                               2.                                              3.                             4.  
 
 
 

-  

-  
Leg een schrift en              Leg je telefoon met de           Begrijp je iets            Vraag het  
 een pen klaar.                    groepsapp naast je.                      niet?                in de  

groepsapp! 
 

 
 
 
 
 

Hoe bekijk je een YouTube filmpje en een website? 
 

Op de volgende bladzijden zie je soms een link naar een YouTube filmpje of een  
website. Je moet dan het linkje aanklikken.  
In de map zie je meerdere links staan, die verwijzen naar een film of een 
website. Zo bekijk je een film of een website. 
 

 
 
 

 
 

  
 
   Hyperlink 

      openen 

 

 

 

Pak je  
muis. 

Ga met de cursor 
(de muis) op de link 
staan. 
 
Dat doe je door met 
je hand de muis te 
bewegen. 

 

Leg je middel- 
vinger op je 
rechter 
muisknop. 
 
Je klikt op de 
link door die 
rechter 
muisknop in 
te drukken. 
 
 
 

 

Je ziet dan de  
tekst staan:  
‘Hyperlink  
openen’.  
 
Daar klik je 
weer op  
door met je 
wijsvinger op  
de linker muis- 
knop te 
klikken. 

   

Je opent nu  
de link. 

Nu kun je het  
filmpje bekijken. 

 

 

 

 
 

 

 

               In de groepsapp helpen we elkaar. 
             Zo oefen je het schrijven. 
  

 

Is schrijven te moeilijk? 
Maak dan een 
spraakbericht. 
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Vragen stellen 
Als je de weg niet weet, dan kun je  
dit aan iemand vragen. 
Hoe stel je een vraag? 

 

 Open vragen Gesloten vragen 

Wat zijn 
het? 

Beginnen met een W of een H: 
Wie? Wat? Waarom? Welke? 
Waar? Wanneer? Hoe? Hoezo? 
 

Beginnen met een werkwoord: 
Ben je..? Ga je…? Het antwoord is 
een JA of een NEE!  

Wat doen 
ze? 

Je krijgt meer informatie van de 
ander. 
 
Voordelen van open vragen zijn: 

• leuker gesprek; 

• meer informatie, waarop je 
kunt doorvragen. 

 
Nadeel van open vragen: 

• mensen blijven doorpraten. 

Voordeel van gesloten vragen:  
het antwoord is duidelijk (ja of 
nee)  
 
Nadelen van gesloten vragen: 

• je krijgt weinig informatie; 

• er is weinig sfeer in het 
gesprek; 

• de druk van praten/ vragen 
stellen ligt bij jou. 

 

Schrijf 
goede 
vragen op 

....................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 
 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
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DURF TE 
VRAGEN 

GOEIE 
VRAAG 
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Vraagwoorden    
 

   
 
Maak een goede zin met elk vraagwoord. 
 

1 ------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ------------------------------------------------------------------------------------- 

3 ------------------------------------------------------------------------------------- 

4 ------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ------------------------------------------------------------------------------------- 

6 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Schrijf de vragen in je schrift. 

 
Bekijk ook dit filmpje op YouTube over de weg vragen  
https://youtu.be/cm4ocSGUSaE 

 
 

 
 
  

 

https://youtu.be/cm4ocSGUSaE
https://youtu.be/cm4ocSGUSaE
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Een telefoongesprek 
 
Soms is het goed om iemand te bellen.  
Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de ov-chipkaart.  
Of als je een afspraak wilt verzetten. 
 
Het voeren van een goed telefoongesprek is best moeilijk.  
We gaan dat daarom oefenen. 
Eerst een paar tips. 
 

1. Bereid je goed voor 
o Wat wil je weten? 
o Heb je alle gegevens voor je liggen waar je over wilt praten? 
o Weet je je klantnummer of het factuurnummer? 
o Heb je een pen en papier voor je liggen? 

 
2. Zorg voor een positieve houding 

o Zit rechtop als je belt. 
o Zorg dat je op een rustige plek bent. 

 
3. Let op je spreektoon 

o Praat niet te hard, maar ook niet te zacht. 
o Word niet boos. 
o Praat rustig. 

 
4. De start van het gesprek 

o Begin met goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. 
o Stel jezelf gelijk voor door je naam te noemen.  
o Vertel kort waar je voor belt. Wat is je vraag. 

 
5. Maak notities 

o Schrijf op wat de persoon aan de telefoon tegen je zegt. 
o Vraag de naam van de persoon aan de telefoon. 
o Schrijf die naam op. 

 
6. Sluit netjes af 

o Rond een gesprek altijd netjes af.  
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o Herhaal nog even wat je opgeschreven hebt om te checken of je 
alles goed begrepen hebt. 

o Wens de persoon, die je gesproken hebt een fijne dag toe. 

We gaan een gesprek nu oefenen 

Is er iemand thuis met wie je kunt oefenen? 
Schrijf je vragen in je schrift. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
         
        
        
Het maken van  notities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schrijf op met wie je gesproken hebt. 
2. Schrijf datum en tijd op. 
3. Schrijf op wat er afgesproken is. 

 
 
 

Hoe doe je dat ook al 
weer? 

 

Kijk op bladzij 2 naar de 
uitleg!!!! 

 

Je hebt een vraag over je ov-
chipkaart. 

Je wilt er eentje kopen, maar je 
weet niet 

waar je dit kunt doen. 
waar ga je dit vragen? 
Hoe ga je dat vragen? 

 
 

Je wil een afspraak maken 
bij de tandarts. Je kunt elke 
middag van 13.00 – 17.00 
uur. 
Hoe ga je deze afspraak 
maken? 
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Kijk ook naar de volgende filmpjes op YouTube 
https://youtu.be/1uru3uOt5DY 
https://youtu.be/y1gpPUWhHe0 

 
 
Afspraken maken en op tijd komen 
 
In Nederland vinden we het heel belangrijk dat je op tijd komt. 
Heb je om 09.00 uur afgesproken om te komen werken.  
Dan ben je iets voor 09.00 uur al aanwezig. 

 
Afspraken maken  
Belangrijk om te weten 

• een week heeft 7 dagen  

• een maand heeft ongeveer 4 weken en 30 of 31  
dagen 

• een jaar heeft 12 maanden, 52 weken, en 365  
dagen  

• een eeuw heeft 100 jaren 
 
De dagen van de week zijn  Schrijf dit in je schrift.  

• maandag 
Op maandag ga ik ......................................................... 

• dinsdag 
Op dinsdag ga ik ........................................................... 

• woensdag  
Op woensdag .................................................................. 

• donderdag  
Op donderdag ................................................................ 

• vrijdag 
Op vrijdag ....................................................................... 

• zaterdag 
Op zaterdag ................................................................... 

• zondag 
Op zondag ........................................................................ 

https://youtu.be/1uru3uOt5DY
https://youtu.be/1uru3uOt5DY
https://youtu.be/y1gpPUWhHe0
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De maanden van het jaar zijn 

• januari 

• februari 

• maart  

• april 

• mei 

• juni 

• juli 

• augustus 

• september 

• oktober 

• november 

• december 
 

Schrijf het antwoord op de onderstaande vragen in je schrift. 
 
Wat is belangrijk aan een agenda? 
Heb je een papieren of een digitale agenda?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Nederland vinden we het belangrijk dat je goede afspraken maakt. 
Je moet je altijd aan een afspraak houden. 
We noemen dat: 

Afspraak = afspraak 
 

Je kunt afspraken in een papieren agenda zetten. 
Je kunt afspraken ook in een digitale agenda zetten. 
Weet jij hoe dat werkt?  

Praat met elkaar in de app over: 
- waarom is een agenda belangrijk? 
- waarvoor gebruik je je agenda? 
- heb je een papieren of een digitale agenda? 
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Hier boven staat een rooster. 
 
Van wie of wat zou dit rooster zijn? 
Dit rooster is van   ........................................................................................... . 
 
Hoeveel lesuren zijn er? 
Er zijn .............................................................. lesuren. 
 
Hoe vaak is er een pauze? 
Er is ......................................................... een pauze. 
 
Wat doe je in een pauze? 
In een pauze ga ik  

1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................ 

 
Hoe lang is de pauze? 
Pauze 1 is ........................................ minuten in het gewone rooster. 
Pauze 1 is ........................................ minuten in het 40 minutenrooster. 
Pauze 2 is ........................................ minuten in het gewone rooster. 
Pauze 2 is ........................................ minuten in het 40 minutenrooster. 
 
Moet je je altijd aan deze tijden houden? 
Waarom wel? 
Waarom niet? 
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Beantwoord de volgende vragen.     Zet de antwoorden in je schrift. Probeer 
hele zinnen te maken. 
 
Gebruik jij een papieren of een digitale agenda.? 
 
Ik gebruik …………………………………………………….. 
 
Hoe laat sta je op de dagen dat je moet werken op? 
 
Als ik moet werken sta ik om…………………….…... 
 
Hoe laat sta je in het weekend op? 
 
In het weekend sta ik om………………………………… 
 
Hoe lang duurt een werkdag bij jou? 
 
Ik werk………………………………………………………….…    
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Regels op het werk 
 
Bespreek in je appgroep 

1. Waarom moeten er regels zijn op het werk? 
 

2. Bedenk eens 5 goede regels in een bedrijf.  
Alvast een voorbeeld: 
Je moet altijd op tijd op je werk zijn. 
 

 
Voorbeelden van regels op het werk. 
Bespreek dit met elkaar: 

1. Wat zijn de regels bij dit bedrijf? 
2. Waarom zijn die regels er? 
3. Moet je je aan deze regels houden? Waarom wel / waarom niet? 
4. Over welke werk gaat dit denken jullie? 
5. Denken jullie dat dit een goed bedrijf is? Waarom wel / waarom niet? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
`` 
 
 

 

 

  

 

Praat met elkaar in de app over: 
- Welke regels zijn er in jouw 

bedrijf? 
- Wat vind je van die regels? 
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Kijk naar de volgende filmpjes over regels 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9XbjzOah3wk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IL8b8L6hSvU  

https://www.youtube.com/watch?v=9XbjzOah3wk
https://www.youtube.com/watch?v=9XbjzOah3wk
https://www.youtube.com/watch?v=IL8b8L6hSvU
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Feedback geven en ontvangen    
Praten over regels op het werk   
 

  

 
 

Van:               Naar:     

 
 

Geeft minimaal 3 redenen waarom het belangrijk is om feedback te geven 
Schrijf dit in je schrift. 

1 …………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………… 

 
 
Geef minimaal 3 redenen waarom het belangrijk is om feedback te kunnen 
ontvangen. Schrijf dit in je schrift. 

1 …………………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………………… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=15c8UIhEsGLS4M&tbnid=nd-i3GPpEZZMfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jobtraining.nl/humor-workshops/feedbackworkshop/&ei=taE1Uv3mNcfZtQaznIGQDQ&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNFKFKv3hCBT0wItscSP4B0_WzHbUw&ust=1379332606861486
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=16tTXwx0nA8VjM&tbnid=q1VBVEeAprYKNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.beijeringconsulting.nl/feedback-geven-zonder-de-onderlinge-relatie-te-schaden-2/&ei=vqA1UsTbJ4XYtAabgYHgCw&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNFKFKv3hCBT0wItscSP4B0_WzHbUw&ust=1379332606861486
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oxge953uqBuJGM&tbnid=7sjIyQ1WMasb_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goaltrainingen.nl/workshop-feedback-zal-ik-jou-eens-wat-zeggen.html&ei=S6A1UtTsAojEswaYiIDYCg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNGWLjSfyRARBuLfSdkNgeqX06hiyg&ust=1379332552787419
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Evaluatie 
 
Wat heb je in deze module geleerd? 
Wat ga jij daarmee doen?  

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

3. ............................................................................ 

4. .................................................................................................................... 

5. ........................................................................... 

 
Hoe ga je dat doen? 
Bespreek dit in de groep.   
 
Maak een afspraak met jezelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ga daar ....................................................... mee beginnen. 
 

 

 

Ik spreek met mijzelf af dat 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 


